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RESUMO

Esta tese apresenta novos métodos para mapear a irradiância na área parcialmente

sombreada de geradores fotovoltaicos, com o auxílio da curva IV ou do tratamento de imagens

fotográficas. Os métodos propostos foram utilizados no desenvolvimento de um modelo

empírico para calcular a perda de potência do gerador fotovoltaico em condição de

sombreamento, demonstrando suas aplicabilidades. Os resultados indicam que o

monitoramento das correntes de curto-circuito, obtidas a partir das curvas IV de submódulos

sombreados e não sombreados que constituem um gerador fotovoltaico, pode ser utilizado para

calcular a irradiância total dentro e fora da zona de sombra de geradores fotovoltaicos.

Diferentes níveis de irradiância foram avaliados e os erros relativos aos valores medidos, foram

calculados com base na irradiância total obtida. O erro relativo variou de -1,09 % a +3,38 %,

com média de -0,5 % para os geradores fotovoltaicos de 1,5 kWp usados no estudo de caso, e -

8,22 % a +8,81 para módulos individuais de diferentes potências e fabricantes. O método

através do uso de imagens fotográficas para estimar a irradiância na área sombreada, por meio

dos níveis de cinza dessas imagens, consiste em um modelo empírico que relaciona os níveis

de cinza com a irradiância na área sombreada. O processamento de imagem para essa estimativa

é chamado de “homogeneização”, que considera especialmente a variação da irradiância,

independentemente da distância entre a câmera e o módulo fotovoltaico, o ângulo, o tipo de

câmera e a cor das células que compõem o módulo fotovoltaico. O processamento da

“homogeneização" para estimativa de irradiância resultou em um valor do coeficiente de

correlação de Pearson de 0,9983 e um valor do coeficiente de determinação ou explicação de

0,9967. Omodelo empírico proposto para estimar as perdas de potência contempla tanto o ponto

de máxima potência global quanto os pontos de máxima potência locais. O modelo se mostrou

útil e robusto para o cálculo das perdas instantâneas de potência na avaliação de sombreamento

parcial. Os resultados dos métodos aplicados mostram que o uso dos níveis de cinza para

calcular a irradiância processada pelo modelo matemático de estimação das perdas de potência

nos pontos de máxima potência global e local fornece um erro quadrático médio de 0,201 W à

nível de módulo, e, utilizando a curva IV para o cálculo da irradiância na área sombreada, o

modelo proposto obteve o valor de 0,157 W a nível de gerador fotovoltaico.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Fotovoltaicos, Fator de Sombreamento, Modelos Analíticos



4

ABSTRACT

This thesis presents new methods for mapping the irradiance over the shaded area of

photovoltaic generators, from the IV curves or the treatment of photographic images. The

proposed methods were used in the development of an empirical model to calculate the power

loss of the photovoltaic generator in shading condition, demonstrating their applicability. The

results indicate that the monitoring of short-circuit currents, obtained from the IV curves of

shaded and unshaded submodules that constitute a photovoltaic generator, can be used to

calculate the total irradiance inside and outside the shadow zone of photovoltaic generators.

Different irradiance levels were analyzed, and the relative errors with respect to measured

values, were calculated based on the global irradiance obtained. Considering the irradiance

values in the shaded area, the relative error varied from -1.09 % to +3.38 %, with an average of

-0.5 % for the 1.5 kWp PV generators and -8.22 % to +8.81 % for individual modules of

different powers and manufacturers. The method through the use of photographic images to

estimate the irradiance in the shaded area, through the gray levels of these images, consists of

an empirical model that relates the gray levels with the irradiance in the shaded area. Another

fundamental step in image processing for this estimation is called "homogenization," which

especially considers the decrease in irradiance, independent of the distance between the camera

and the module, the angle, the type of cell phone camera, and the color of the cells that make

up the photovoltaic module. The processing of the "homogenization" for irradiance estimation

resulted in a Pearson correlation coefficient value found of 0.9983 and a coefficient of

determination or explanation value of 0.9967. In addition, a model was proposed to estimate

the power losses at the global and local maximum power points using the methodological

framework presented in this paper, which proved to be useful and robust for calculating the

instantaneous power losses in partial shading evaluation, as it requires less sensor information

and low computational effort when compared to other detailed models. The results of the

applied methods show that the use of gray levels to calculate the irradiance processed by the

mathematical model for estimating power losses at global and local maximum power points

provides a Mean Square Error of 0.201 W at the module level, and using the IV curve to

calculate the irradiance in the shaded area, the proposed model obtained the value of 0.157 W

at the photovoltaic generator level.

KEYWORDS: Photovoltaic Systems, Shading Factor, Analytical models.
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1 INTRODUÇÃO

Entre as fontes de energia renováveis, a energia solar fotovoltaica tem sido amplamente

utilizada em muitas aplicações devido algumas de suas vantagens. Dentre elas estão a conversão

direta da energia disponibilizada pelo sol em energia elétrica, a fácil manutenção dos sistemas

fotovoltaicos (SFV), e o fato de ser uma fonte de baixo impacto ambiental e sustentável para a

produção de energia elétrica (PILAKKAT, 2019, SUGUMAR et al., 2021). Não por acaso, de

acordo com as previsões do mercado, a capacidade de SFV instalada mundialmente foi de 790

GW no final de 2020, e poderia atingir até 7,122 TW em 2050 (TAYLOR e JÄGER-WALDAU,

2020). Segundo o Photovoltaics - Technology Development Report 2020 evitando cerca de 600

toneladas de emissões de CO2.

Apesar dos SFV já estarem consolidados como uma fonte de energia renovável

(MARTIN, 2006), existem muitas linhas de pesquisa em desenvolvimento, como, por exemplo,

estudos que visam aumentar a eficiência e a vida útil desses sistemas e reduzir os custos de

instalação por kWp (OBEIDAT, 2018), tendo ainda muito a ser explorado de forma a aumentar

a sua competividade em relação a outras formas de geração de energia elétrica (KRISHNA e

MOGER, 2019).

Seja em SFV conectados à rede elétrica (SFCR), ou em SFV off-grid, ou qualquer outro

sistema que utilize módulos FV, estes sempre estarão sujeitos a eventos que afetam a produção

de energia elétrica. Um desses eventos é o sombreamento parcial da superfície do gerador

fotovoltaico (GFV) (NIAZI, 2019).

Os GFV estão sujeitos a sombras projetadas por elementos em sua vizinhança, tais como

árvores, prédios, postes, torres e cabos elétricos da rede de distribuição (DAS et al., 2017;

VERMA et al., 2021). Além desses fatores, pode ocorrer sombreamento devido à sujeira

causada por poeira do solo ou dejetos de pássaros, além do sombreamento decorrente das

nuvens (DHANUP et al., 2021) ou provocados pela sombra de outros módulos FV que

constituem o sistema, o que é conhecido como auto sombreamento (SAINT-DRENAN e

BARBIER, 2019).

O problema é conhecido por ser particularmente agudo em SFCR em ambiente urbano,

onde se tem, geralmente, pouca área disponível para instalação dos módulos FV e, por isso,

estão próximos a elementos que geram sombra (AHMED e SALAM, 2015; CALCABRINI et

al., 2021). Em muitos casos essa situação é imprevista, pois essas estruturas não existiam
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durante o planejamento e execução do projeto, mas podem surgir durante ou após a instalação

do SFV. Como resultado, o SFV pode ter que operar com o sombreamento parcial ao longo de

toda a sua vida útil.

Segundo Goss et al. (2014) e Rachchh et al. (2016) uma alternativa para que o

sombreamento parcial seja minimizado é realizar estudos prévios das interferências causadas

por obstáculos (árvores, postes, prédios vizinhos, detalhes da própria arquitetura ou mesmo

módulos FV de arranjos próximos) existentes no ambiente de instalação do sistema.

A redução na produção de energia causada pelo sombreamento parcial pode variar

significativamente. Martínez-Moreno et al. (2010) e Ahmed e Salam (2015) mostram que as

perdas de potência devido ao sombreamento parcial podem variar de 10 a 70 %, dependendo

da gravidade e do tipo de interconexão entre os módulos FV, isto é, série ou paralelo. Por outro

lado, o sombreamento provocado pela poeira resulta em perdas anuais que variam entre 1,5 %

e 6,2 % da geração de energia elétrica, dependo da localização e da inclinação do módulo FV

(KARGACIOGLU e HOCAOGLU, 2016; MAGHAMI et al. 2016). O sombreamento parcial

causado por outros módulos, tal como mostrado em Thakkar et al. (2010), reduziu cerca de 3,8

% de energia anual do SFV estudado.

Alguns estudos assumem que a diminuição da produção de energia elétrica e a redução

da irradiância solar são proporcionais à área sombreada, definindo o conceito de fator de

sombreamento (Fsomb.), dado pela razão entre a área sombreada e a área total do GFV

(MARTÍNEZ-MORENO et al., 2010; THAKKAR et al., 2010; DELINE et al., 2013; LYDEN

e HAQUE, 2018, JIEMING et al., 2018 e SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019). Embora este

conceito seja válido para uma única célula FV, a diminuição da potência no nível do módulo

ou do GFV está frequentemente longe de uma relação linear com a área parcialmente sombreada.

Um conceito mais realista do Fsomb. é descrito em Drif et al. (2008) e Melo et al. (2013),

onde este parâmetro adimensional foi calculado usando a razão entre as perdas de irradiância

devido ao sombreamento projetado por elementos ao redor da superfície do SFV e a irradiância

global no plano inclinado do SFV. Dessa forma, o Fsomb. possui valores situados entre 0 e 1, onde

0 significa livre de sombra e 1 totalmente sombreado. A partir dessa definição, pode-se assumir

que a redução da geração de energia devido ao sombreamento parcial depende do Fsomb., isto é,

é ele que caracteriza a redução da irradiância na superfície do GFV, e da disposição física dos

diodos de by-pass (KRISHNA e MOGER, 2019; VIJAYALEKSHMY et al., 2016). Com

relação aos diodos, a redução está relacionada diretamente à atuação dos mesmos frente ao

sombreamento.
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Historicamente, os métodos de estimativa de produção de energia em SFV parcialmente

sombreados remontam ao modelo desenvolvido por Appelbaum e Bany (1979). Esses métodos

continuam a ser um campo ativo de pesquisa (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019), com

alguns estudos aproveitando o desenvolvimento de Unidades de Processamento Gráfico (UPG)

poderosas que foram desenvolvidas para a indústria de videogames (ROBLEDO et al., 2019).

A partir de meados dos anos 2000, vários modelos analíticos foram criados para

descrever o efeito do sombreamento parcial na geração de energia FV, como os propostos por

Femia et al. (2008), Martínez-Moreno et al. (2010), Thakkar et al. (2010), Deline et al. (2013),

Melo et al. (2013), MacAlpine et al. (2013), MacAlpine et al. (2015), Belhachat e Larbes

(2015), Salem e Awadallah (2016), MacAlpine et al. (2017), Zomer e Rüther (2017), Lyden e

Haque (2018), Saint-Drenan e Barbier (2019) e Kermadi et al. (2020). Alguns desses trabalhos

buscam propor modelos mais facilmente implementáveis para considerar o sombreamento

parcial na simulação da produção de energia de SFV com o menor número de parâmetros de

entrada possível. Em geral, os modelos analíticos são priorizados por necessitarem de menos

dados de entrada do que as abordagens tradicionais (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019),

isto é, as equações que descrevem as características corrente versus tensão (IV), através dos

modelos equivalentes de um e dois diodos. No entanto, coletar ou estimar os parâmetros de

entrada de SFV e os dados necessários para esses modelos ainda pode representar um obstáculo

para sua implementação.

Esses métodos de estimativa precisam de algumas informações dificilmente disponíveis,

como o fator de preenchimento proposto por Deline et al. (2013), ou o fator de sombreamento

geométrico horizontal (FSG, h) e o fator de sombreamento geométrico vertical (FSG, v) de

Martínez-Moreno et al. (2010), ou a resistência série e a resistências paralelo como descrito em

Petrone et al. (2007). Em muitos casos, a ausência de informações detalhadas do sistema é um

fator impeditivo que restringe a implementação de tais métodos de avaliação de energia em SFV,

e a perda de energia devido ao sombreamento é apenas mal estimada em várias situações

práticas (ROBLEDO et al., 2019).

Em (MARION et al., 2001; NARVARTE e LORENZO, 2008; MARTÍNEZ- MORENO

et al., 2010) propõe-se um modelo baseado na modificação empírica do modelo de potência

(ROBERTS et al., 2017), com base na consideração da geometria da sombra. Ampla evidência

experimental é apresentada para demonstrar a validade do modelo proposto. Porém, existem

limitações, pois é necessário avaliar o número de submódulos com diodos de by-pass e a

irradiância na área sombreada. Um submódulo é aqui definido como um grupo de células
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protegidas por um diodo de by-pass. Uma desvantagem de tal modelo é a necessidade de saber

as dimensões e posições precisas de todos os objetos que geram a sombra.

O trabalho realizado por Thakkar et al. (2010) fornece um modelo analítico que

incorpora o efeito do sombreamento parcial não linear em SFV. Seu modelo descreve como os

SFV respondem às sombras de séries fotovoltaicas FV paralelos. Através de suas análises é

relatado que um SFV instalado no pátio da Tucson Electric Power poderia gerar 22 % mais

energia no mês de dezembro (3,8 % anual) se os módulos fossem reposicionados para reduzir

a quantidade de sombra que atinge as séries fotovoltaicas paralelos. Além disso, um outro SFV,

na mesma empresa, poderia gerar 1,5 vezes mais energia por ano, caso fosse mudada sua

inclinação em relação ao solo de 32° para 12°. Apesar dos bons resultados encontrados, o

modelo é limitado por considerar apenas sombreamentos parcial dos módulos das séries

fotovoltaicas adjacentes, pois é relativamente fácil de medir o elemento que gera sombra (nesse

caso, basta conhecer o comprimento e a largura dos módulos fotovoltaicos).

Em Melo (2012) foi apresentado um modelo utilizado na construção de uma ferramenta

que acrescenta ao software Google SketchUp a capacidade de estimar o Fsomb em um

determinado intervalo de tempo em uma superfície pré-selecionada em um modelo

tridimensional de uma edificação. O plugin é designado por "Solar3DBR", não apresenta ainda

todas as funcionalidades necessárias para sua disponibilidade para a comunidade em geral, pois

como exposto nos objetivos do trabalho do autor, não foi realizado o desenvolvimento das

etapas de entrada e saída de dados, que visam permitir ao usuário exportar os arquivos de

irradiação gerados.

Em Zomer (2014) propõe-se um método para determinar um índice que quantifique a

influência do sombreamento parcial no desempenho operacional de GFV integrados a

edificações. O método consiste em simulações computacionais utilizando o software Ecotect

com o objetivo de estabelecer uma relação entre o percentual de sombreamento em uma

superfície e a redução de irradiação incidente na mesma, em diferentes bases temporais.

Entretanto, o método não é geral, pois, por questões de simplificação, o percentual de

sombreamento foi calculado apenas relacionado à fração de irradiação direta. Como exposto,

por ser um método simplificado, “ele apenas direciona o pesquisador ao percentual de perdas

que possam ocorrer em um determinado SFV de maneira global” (ZOMER, 2014).

Uma modelagem do efeito do sombreamento parcial em SFV foi realizada em Saint-

Drenan e Barbier (2019). Apesar dos bons resultados encontrados pelos autores, uma limitação

fica evidente. O sombreamento ocasionado na planta é o auto sombreamento de módulos das



26

linhas, portanto, com uma geometria fácil de modelar. Para outros sombreamentos, como

aqueles provocados por árvores, a implementação falha, pois, assim como o trabalho

apresentado por Thakkar et al. (2010), é necessário o conhecimento da largura e do

comprimento do elemento que gera sombra. Esta formulação não é, portanto, geral o suficiente

para outros GFV que estão em uma situação de sombreamento diferente.

Deline et al. (2013) calcularam o efeito do sombreamento parcial na geração de energia

do SFV somando as características IV direta e reversa das células sombreadas e não sombreadas.

A simulação é realizada com uma boa precisão para qualquer condição de sombreamento

arbitrário e configuração do SFV, no entanto, a velocidade de computação é comprometida para

atingir essa alta precisão. Além disso, o modelo proposto por Deline et al. (2013), não é viável

para grandes instalações com milhares de módulos FV e centenas de milhares de células

individuais.

Woyte et al. (2003) mencionam que, para determinar com precisão as perdas de

irradiância devido ao sombreamento, seria necessário medir a irradiância em todas as posições

significativas do SFV, exigindo, assim, pelo menos uma medição por módulo FV, o que, na

prática, não é viável.

Alguns dos modelos apresentados na literatura também estão incorporados em softwares

de simulação e projeto de SFV especializados, como PVSyst (2021), PV*SOL (2021), INSEL

(2021) e o System Advisor Model (SAM) (2021), que incluem a possibilidade para avaliar

quantitativamente as perdas de energia devido ao sombreamento parcial. No entanto, eles não

são adequados para desenhar cenas de sombreamento complexas (ROBLEDO et al., 2019;

SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019). Além disso, a precisão de resultados simulados com

esses softwares para avaliação de SFV parcialmente sombreados não é amplamente estudada

(CHEPP et al., 2021).

Chepp et al. (2021) apresentou um estudo sobre a precisão de dois softwares, o SAM e

o PVSyst, onde os dados de monitoramento de uma instalação FV foram comparados aos

resultados de simulações realizadas usando as diferentes opções de cálculo de sombreamento

disponíveis em ambas as ferramentas. Os resultados simulados foram subestimados e

superestimados nas diversas situações de sombreamento. Essa variação estava relacionada ao

uso de uma fração horária de sombreamento e, no caso do SAM, devido às limitações das

ferramentas 3D disponíveis para representação dos cenários de sombreamento. Outra fonte de

diferenças entre os valores simulados e medidos foi o uso de Fsomb uniforme tanto para o difuso

quanto para o albedo. Além disso, a simplificação do modelo 3D teve um impacto significativo
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na energia prevista, principalmente em dias nublados. Ambos os softwares superestimaram a

produção de eletricidade para todo o período de medição, chegando a diferenças entre a energia

prevista e a monitorada entre 9 % e 24 %.

O monitoramento dos GFV é fundamental para que a energia gerada por eles possa ser

avaliada, seja em relação à produtividade ou para supervisionar os componentes desse sistema

(inversores, conversores c. c./c. c., (de corrente contínua), módulos FV, etc.) ou, como no caso

do trabalho de Chepp et al. (2021), para avaliação do impacto do sombreamento parcial.

Geralmente esse monitoramento ocorre através das medições das grandezas elétricas tensão e

corrente. No entanto, em determinadas situações, tais práticas apresentam certas limitações,

principalmente, quando se tem grandes números de módulos FV. O diagnóstico de pontos

quentes, por exemplo, é um deles. Por mais que o monitoramento consiga identificar que há um

problema na geração de energia elétrica, como por exemplo, diminuição da corrente elétrica

c. c., não é possível identificar a localização física da falha, a menos que seja realizado um

monitoramento individualizado por módulo FV.

Os microinversores e conversores c. c./c. c. são superiores nesse aspecto devido à sua

natureza distribuída, o que permite monitorar individualmente o estado de cada módulo FV.

Geralmente é disponibilizada pelos fabricantes uma plataforma virtual que pode ser monitorada

via internet. No entanto, para sistemas que utilizam inversores de séries fotovoltaicas é muito

mais difícil localizar o(s) módulo(s) com algum tipo de defeito. Isso ocorre porque, dependendo

da instalação, onde se tem centenas de módulos FV, um monitoramento dessa natureza não é

viável devido ao aumento do custo e maior complexidade da planta, pois implica na instalação

de sensores e quadros elétricos, entre outros fatores.

Uma outra dificuldade com relação a esse tipo de monitoramento é a identificação e

quantificação do impacto de sombreamentos parciais. Além dos problemas acima relatados,

nesse evento (sombreamento parcial) por ser um problema complexo, pois envolve várias

variáveis, como intensidade da irradiância, características de não linearidade das células /

módulos FV e eficácia dos algoritmos de Seguimento de Ponto de Máxima Potência (SPMP),

é necessário conhecer no mínimo o Ponto de Máxima Potência Global (PMPG) e os Ponto de

Máxima Potência Local (PMPL). Por outro lado, o monitoramento da corrente e da tensão

fornece um único ponto de trabalho do GFV. Nesse caso, é necessário que se tenha o

conhecimento desses pontos para que seja possível avaliar o impacto do sombreamento parcial

na produção de energia de fato.
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Existem duas possibilidades para se identificar o PMPG e o PMPL. A primeira consiste

em analisar um sistema experimental com dois GFV idêntico ao que está sob influência do

sombreamento parcial, porém operando livre da sombra. A segunda consiste em utilizar os

modelos disponíveis na literatura para estimar esses pontos. Evidentemente a segunda opção é

mais viável e prática do que a primeira. Entretanto, na maioria desses modelos matemáticos é

necessária a medição da irradiância na área sombreada, o que, dependendo da sombra, não é

uma tarefa simples de ser realizada.

Em relação à identificação de pontos quentes, diagnósticos de problemas de conexão

elétrica de séries fotovoltaicas, rachaduras nas células, entre outros, muitos estudos têm focado

na utilização de imagens para a inspeção e localização desses tipos de problemas (TSAI et al.,

2012; GALLARDO-SAAVEDRA et al., 2019; DUNDERDALE et al., 2019; DEITSCH et al.,

2019; TANG et al., 2020 e LIN et al., 2021). Os dois métodos mais comuns são diagnósticos e

classificação.

Nessa técnica de utilização de imagens são usados algoritmos específicos para cada

situação em estudo. É importante notar que nem todos os problemas de operação são detectáveis

em todos os tipos de imagem, portanto, cada algoritmo desenvolvido será limitado para detectar

um problema específico. Com relação às linhas de pesquisas sobre esse assunto, existem três

métodos em investigação: inspeção em tempo real (ALSAFASFEH et al., 2018), infravermelho

(TSANAKAS et al., 2016) e imagem de eletroluminescência (ALT M et al., 2018).

Nessas técnicas de análise, que se pode entender como tradicionais, elas capturam

imagens, seja no espectro visível ou infravermelho, e, através de técnicas de processamento,

como filtros, histogramas, limites superiores e inferiores de borda de imagem, e médias de

intensidade de pixel, obtêm características que permitem o diagnóstico nos módulos FV. As

referências apresentadas acima alcançaram apenas uma classificação binária da condição de

operação, normal ou com defeito.

O segundo método de investigação envolve uma classificação, na etapa de identificação,

projetada para categorizar os modos de falha em módulos FV. Por exemplo, em Karimi et al.

(2018) os autores aplicaram técnicas de aprendizado de máquina a imagens de

eletroluminescência. Neste estudo, a ferramenta TensorFlow (ABADI M et al., 2016) é capaz

de extrair recursos e identificar cinco tipos diferentes de degradação em células FV usando

Redes Neurais Artificiais (RNA). Os estudos revelaram que os classificadores alcançaram uma

precisão de mais de 98 % e o algoritmo foi capaz de classificar entre células degradadas e não

degradadas.
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Na literatura pode-se encontrar diversos trabalhos abordando esses métodos

(SIREYJOL et al., 2019; AHMAD et al., 2019; DEITSCH et al., 2021). Em Haque et al. (2019)

é proposta uma ferramenta de monitoramento usando imagens termográficas e um algoritmo

baseado em RNA para identificar o tipo e a localização da falha em um GFV. Em Tsanakas et

al. (2016), o autor propõe o uso de processamento de imagens térmicas como ferramenta para

o diagnóstico de falhas relacionadas a pontos quentes. Já em Amaral et al. (2021) é proposto

um método para diagnosticar falhas nos rastreadores de GFV baseado no processamento de

imagens para determinar a inclinação ótima dos módulos. Uma outra abordagem utiliza

imagens capturadas com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT do inglês Unmanned Aerial

Vehicle - UAV) no espectro visível, tendo a possibilidade de identificar fenômenos múltiplos,

como rachaduras, sujeira e sombras parcial etc., tal como apesentado em De Oliveira et al.

(2018).

Ao se pesquisar as publicações cientificas relacionadas ao tema de sombreamento

parcial em SFV, uma desvantagem do uso de imagens como uma ferramenta fica evidente: todas

as propostas utilizam câmeras sofisticadas de alto custo e, portanto, são ainda uma barreira para

o uso disseminado e em larga escala desse método

Nesse sentido, seria interessante a utilização de dispositivo de forma que todos tivessem

acesso e que pudesse ser integrado a essa nova abordagem de monitoramento de forma eficaz.

Esse dispositivo é o aparelho celular. Para se ter uma ideia de seu uso, de acordo com o Centro

de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic.br), cerca de 134 milhões de brasileiros

utilizaram o aparelho celular em 2020. Essa afirmação de que o celular é o dispositivo em

potencial para tal método pode ser comprovada pelos avanços tecnológicos que estes

dispositivos têm experimentado nos últimos anos com a integração de câmeras de alta

qualidade.

De acordo com o levantamento na literatura, o principal desafio é desenvolver novas

metodologias que consigam estimar, com uma boa precisão, os valores de irradiância e a perda

de produção, nas áreas afetadas pelo sombreamento parcial, sem a necessidade de vários

sensores, sendo desejável ummodelo simples que atinja essa boa precisão em situações práticas

e que seja aplicável em qualquer situação de sombreamento parcial.

A partir dos pontos acima levantados, e considerando as dificuldades e complexidade

para estimar a redução de potência em GFV parcialmente sombreamento foi possível observar

que existem poucos modelos analíticos que calculam a potência de saída desses GFV, e os que

existem apresentam algum tipo de limitação. Surge então o seguinte questionamento:
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Como obter novas metodologias para estimar a perda de potência de GFV sombreados

sem a necessidade de vários sensores para mapear a irradiância, que contemple qualquer

situação de sombreamento, que não necessite de conhecimento das dimensões da sombra,

reduza as limitações dos modelos existentes e que seja útil no desenvolvimento e na validação

de modelos aplicados ao cálculo da perda de potência em situações de sombreamento parcial?

1.1 Hipótese

Com base no questionamento apresentado anteriormente, formulou-se a seguinte

hipótese: A partir de uma abordagem teórica-experimental, as correntes de curto-circuito das

diferentes regiões sombreadas bem como o uso de imagens de geradores em situação de

sombreamento parcial podem ser utilizadas na caracterização da irradiância no plano do gerador

e no desenvolvimento de modelos empíricos para cálculo da potência desses gerados

fotovoltaicos em condições de sombreamento parcial.

1.2 Objetivos

Partindo dessa hipótese, propõe-se nesta pesquisa os seguintes objetivos principais:

 Produzir novas metodologias para a estimativa da irradiância nas áreas

sombreadas de GFV em situação de sombreamento parcial sem a necessidade de

usar vários sensores, tão pouco do conhecimento das dimensões da sombra, e,

ao mesmo tempo, estimar com boa precisão o fator de sombreamento.

 Desenvolver um modelo empírico que calcule a potência de saída de SFV em

situação de sombreamento parcial de forma eficaz e com baixo custo

computacional, e que seja de fácil implementação.

1.3 Metodologia

Este trabalho foi executado com base nas seguintes atividades:

1) Revisão bibliográfica;



31

2) Estudo de modelos que estimam a potência de saída de GFV parcialmente sombreados;

3) Implementação do modelo de dois diodos via Matlab/Simulink para comparação

experimental entre este e outros modelos avaliados.

4) Uso de instalação laboratorial para desenvolvimento de metodologias para caracterização em

GVF em condição de sombreamento parcial.

5) Aplicações das metodologias propostas no desenvolvimento e validação de modelos

empíricos.

6) Obtenção de resultados experimentais a nível de módulo e GFV.

O modelo empírico desenvolvido por Martínez-Moreno et al. (2010) é o que apresenta

uma abordagem mais geral em termos de análise de sombreamento parcial em SFV. Este modelo

foi reproduzido em campo com testes realizados no Grupo de Estudos e Desenvolvimento de

Alternativas Energéticas (GEDAE) da Universidade Federal do Pará (UFPA), e os resultados

experimentais obtidos foram de acordo com os apresentados pelo autor em seu trabalho,

garantindo, portanto, uma confiabilidade nas análises realizadas.

Paralelamente, foram conduzidos estudos sobre o impacto do sombreamento parcial nas

grandezas elétricas dos SFV, como, por exemplo, nas curvas IV. Isso é importante, pois, de

acordo com (KANG et al., 2012; TEO et al., 2015; RIVAI et al., 2019), as curvas IV fornecem

informações essenciais sobre a condição e as propriedades elétricas dos SFV. Além disso, são

muito eficientes em indicar a presença de sombreamento na superfície de GFV (RIVAI et al.,

2019 e SERA et al., 2011).

Foram elaborados experimentos para investigar o comportamento das curvas IV em

situação de sombreamento parcial. O procedimento experimental realizado consistiu nas

medições das curvas IV.A fim de dar confiabilidade as medições realizadas foram

implementadas no Matlab/Simulink o modelo de dois diodos para representar uma célula FV

para simular um módulo e, posteriormente, um GFV.

E, por fim, foi desenvolvido um modelo empírico para estimar as perdas de potência

devido ao sombreamento parcial. O modelo é aplicado diretamente aos cálculos de potência

sob efeito do sombreamento de forma rápida e fácil de implementar. O modelo analítico não

precisa de grandes esforços computacionais, e um número mínimo de parâmetros de entrada é

necessário para sua implementação, porém apresenta uma precisão de simulação satisfatória
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1.4 Justificativa e Relevância do Trabalho

Várias soluções para estimar as perdas induzidas pelo sombreamento em GFV foram

desenvolvidas ao longo do tempo, oferecendo um conjunto cada vez maior de possibilidades,

dentre elas, a simulação. No entanto, vários casos práticos não podem ser resolvidos de forma

satisfatória por meio das ferramentas existentes, já que requerem o conhecimento de muitas

informações detalhadas sobre a planta FV e os obstáculos de sombra, portanto é justificável que

se tenha metodologias que facilitem o mapeamento da irradiância nas áreas sombreadas.

O trabalho tem como relevância a metodologia que se baseia na análise empírica da

curva IV de módulos e GFV sombreados para o mapeamento da irradiância no plano do GFV.

Essa metodologia pode ajudar na avaliação de sombreamentos difíceis de serem identificados,

ajudando a modelá-los. Além disso, propõem o uso de níveis de cinza de imagens para estimar

a irradiância na área parcialmente sombreada feitas inicialmente, com câmeras de aparelho

celular, mais que pode ser feita com qualquer outro equipamento para essa finalidade. A partir

desses níveis de cinza desenvolver um modelo empírico que relacione o com a irradiância na

região de sombra.

A pesquisa traz um modelo inovador obtido aplicando-se as metodologias propostas,

demonstrando a sua utilidade no desenvolvimento e validação de modelos aplicados aos estudos

do impacto do sombreamento em GFV. Apesar do modelo proposto contemplar somente

módulos ou GFV, ele pode ser embarcado nas ferramentas computacionais juntamente com os

modelos de inversores, e assim obter uma ferramenta que contemple o sistema como um todo.
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2 MODELAGEM DE CÉLULAS FV E O IMPACTO DO SOMBREAMENTO

PARCIAL NAS CURVAS IV E PV

Neste capítulo, é realizada a modelagem de uma célula, que, por sua vez, é usada para

compor um módulo e, por fim, um GFV. Uma das tarefas mais árduas em modelagem está em

determinar se o modelo proposto retrata com fidedignidade o sistema em estudo. Para alcançar

esta meta é natural observar três preceitos básicos, que são: verificação, validação e

implementação de confiabilidade. Esses preceitos devem ser observados nas várias fases do

desenvolvimento de um modelo.

2.1 Modelo Elétrico Equivalente de Uma Célula FV

Para entender o comportamento da operação de uma célula FV é comum criar um

modelo elétrico equivalente, tal como aquele que pode ser observado na Figura 1. O circuito

mais simples que representa uma célula ideal (ver Figura 1 (a)) que corresponde a uma fonte de

corrente em paralelo com um diodo. Entretanto, nesse modelo não estão incluídas as perdas de

uma célula real. Algumas dessas perdas são representadas através de resistências inseridas no

modelo elétrico da célula ideal como observa-se na Figura 1 (b).

Figura 1 – Circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica: (a) Representação de uma célula

ideal e (b) Representação de uma célula ideal inseridas resistências em série e em paralelo.
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A resistência em série (Rs) descreve a queda de tensão devido as perdas ôhmicas do

material semicondutor, nos contatos metálicos e no contato do metal com o semicondutor. A

resistência em paralelo (Rp) descreve as perdas que surgem principalmente através de

perturbações elétricas entre as partes da frente e de trás da célula, assim como através de

perturbações pontuais na zona de transição da junção p-n.
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Modelos que representam células FV com base em um único diodo têm sido usados em

estudos de sombreamento, como no trabalho de MÄKI e VALKEALAHTI (2013). No entanto,

em condições reais de operação a recombinação em uma célula FV representa perdas

significativas que não podem ser modeladas adequadamente usando um único diodo

(ISHAQUE et al., 2011). Portanto, a possibilidade de relacionar diretamente os processos

físicos dentro da célula e os mecanismos de perda de eficiência correspondentes com os

parâmetros do modelo são as razões para a escolha do modelo de dois diodos mais elaborado

em vez do modelo de diodo único.

O modelo de dois diodos pode representar, com maior precisão, a célula FV, mas

apresenta um número maior de parâmetros em relação ao modelo de um único diodo. O diodo

caracteriza o processo de difusão dos portadores minoritários para a camada de depleção. A

adição do segundo diodo corresponde à recombinação na região de carga espacial da junção.

Desta forma, este modelo leva a uma função exponencial dupla, o que torna o modelo mais

complexo. Contudo, esta característica é particularmente mais adequada quando se quer

modelar, com uma maior precisão, baixos níveis de irradiância (ALI et al., 2017). O modelo

elétrico equivalente de dois diodos é mostrado na Figura 2, e representa uma única célula.

Figura 2 – Circuito elétrico do modelo de dois diodos.

Rs I

Iph

Nas Figuras 1 e 2 a fonte de corrente (Iph) representa a corrente gerada a uma

determinada irradiância, o diodo D1 representa o processo de difusão dos portadores

minoritários para a camada de depleção, o diodo D2 representa a recombinação na região de

carga espacial da junção p-n, I é a corrente fornecida pela célula, Rs é a resistência série e Rp é

a resistência paralelo.

A partir da regra nodal de Kirchhoff, a Equação (1) de acordo com (CHIH-TANG et al.,

1957), relaciona a corrente de saída (I) da célula FV e sua tensão (V) dada por:

I = Iph − ID1 − ID2 − (
V + I × Rs) (1)

Rp

D2
ID1 IRp Rp

+

V

-

D1
ID2
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Se a resistência em série não for muito elevada (<10 Ω cm²) (WOLF e

RAUSCHENBACH, 1963), o que é verdadeiro para a maioria das células FV comerciais, pode-

se dizer que a corrente fotogerada (Iph) é aproximadamente igual à corrente de curto-circuito

(ISC), como mostra a Equação (2).

Iph ≈ ISC = G
G
STC

× ISC, STC × [1 + αSC × (T − Tref.)] (2)

Onde G é a irradiância global no plano da célula FV, dada em (W/m²), ISC, STC é a

corrente de curto-circuito nas STC, αSC é o coeficiente de temperatura normalizado da corrente

de curto-circuito (1/°C), T é a temperatura da célula FV em ºC e Tref é a temperatura nas STC

(25ºC).

Os valores de ID1 e ID2 podem ser calculados com a Equação (3) e a Equação (4) (HAN

et al., 2014 e KUMAR et al., 2014):

V+I×Rs
ID1 = I01× (exp n1×Vt −1) (3)

V+I×Rs
ID2 = I02× (exp n2×Vt −1) (4)

Onde I01 e I02 são as correntes de saturação reversa do diodo 1 e do diodo 2,

respectivamente, n1 e n2 representam os fatores de idealidade dos diodos 1 e 2, respectivamente,

e Vt é o valor da tensão térmica, dada por:

Vt=Ns
k × T
q (5)

Onde q é a carga elementar (1,60217646×10−19 C), k é a constante de Boltzmann

(1,3806503×10−23 J/K) e Ns é o número de células em série. Para mais detalhes, consultar o

Apêndice A.
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2.2 Impacto do Sombreamento Parcial na Curva IV e na Curva PV

Para mostrar o efeito do sombreamento parcial e como ele afeta o desempenho do GFV,

um módulo é representado na Figura 3, tendo como configuração elétrica dos diodos de by-pass

aquela que é a mais comumente encontrada entre os módulos FV comerciais. Os módulos

possuem diodos de by-pass que são incorporados a um determinado número de células em série

(ver Figura 3). Em operação normal, isto é, livre de sombreamento, cada célula será polarizada

diretamente e, portanto, os diodos de by-pass serão polarizados reversamente, tonando-se um

circuito aberto para o fluxo de corrente.

Na Figura 3 pode ser observado três submódulos que são determinados pela quantidade

de diodos. A caixa de conexão é localizada na parte traseira dos módulos e geralmente abrigam

os diodos de by-pass.

Figura 3 – Representação de um módulo FV: (a) Um diodo de by-pass para cada submódulo com 20

células FV; (b) Detalhe da caixa de conexão onde geralmente são abrigados os diodos de by-pass.

(a) (b)

2.2.1 Curva IV sem Sombreamento Parcial

A curva IV é definida como a representação dos valores de corrente de uma célula,

módulo ou GFV, em função da tensão, de acordo com a temperatura e a irradiância incidente.

Em condição normal de operação, todos os submódulos experimentam a mesma irradiância, as

correntes de curto-circuito são iguais, diferindo apenas nos quadrantes de tensão. Considerando

o módulo da Figura 3, como exemplo, no submódulo S1, sua tensão varia de 0 (V) a VS1 (V),
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para o submódulo S2, sua tensão varia de VS1 (V) a VS1 (V)+VS2 (V), e para o submódulo S3,

sua tensão varia de VS1 (V)+VS2 (V) a VS1 (V)+VS2 (V)+VS3 (V), tal como pode ser observado

na Figura 4.

Figura 4 – Composição das curvas IV dos três submódulos da Figura 3 para vários níveis de

irradiância e temperatura.

G= 1000 W/m²;
Tmod = 52 °C
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Voc 35

Para cada condição de irradiância e temperatura são mostradas as curvas IV dos três

submódulos. Na condição de G = 300 W/m² e temperatura do módulo T mod. = 34 °C, tomando

como referência 0 (V), com ISC próximo a 3 (A), todas as correntes de curto-circuito são iguais,

portanto, ISC = ISC S1 = ISC S2 = ISC S3, e a tensão de circuito aberto nos terminais do módulo (Voc)

é a soma das tensões dos submódulos, Voc = VS1 + VS2 + VS3. Com a mudança para as demais

condições, é observado o mesmo efeito que no exemplo anterior.

As células, módulos ou GFV tem uma relação não linear entre a corrente e a tensão,

e isso pode ser observado nas curvas IV (GAO et al., 2009; ALAJMI et al., 2013), que

depende dos níveis de irradiância e temperatura de operação. Sob uma dada condição de

irradiância, as curvas IV e PV apresentam uma região que se encontra o Ponto de Máxima

Potência (PMP), onde as células, módulos ou GFV operam em sua máxima eficiência.

O PMP é produzido quando o produto IV é máximo e ocorre a maior transferência de

potência (DURÁN et al., 2012). Sob irradiância uniforme, apenas um PMP é produzido e pode

ser rastreado por qualquer algoritmo de SPMP (AHMED et al., 2017). A Figura 5 mostra as

quatro curvas IV e PV para os diferentes níveis de irradiância e temperatura da Figura 4, onde

é possível observar que para cada condição existe um único PMP.
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Figura 5 – Curvas IV e PV para diferentes níveis de irradiância e temperatura, onde destacam-se os

PMP para cada condição.

Sem sombreamento parcial (curva IV) Sem sombreamento parcial (curva PV)
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2.2.2 Estudos Preliminares: Análise das Curvas IV Para Diferentes Condições de

Sombreamento Parcial

Para exemplificar o comportamento de um módulo FV sob condição de sombreamento

parcial, considerou-se um módulo composto por n células conectadas em série, sendo I a

corrente gerada pelo módulo e V a tensão entre os seus terminais. Na Figura 6 destaca-se a

primeira célula com a representação de seu modelo de circuito elétrico da Figura 1 (b) (MIRZA

et al., 2019; PRASANTH et al., 2020) e as demais (n - 1) células representam o restante do

módulo com corrente I e tensão de saída V (n - 1).

ISC 4
PMP 4

G= 800 W/m²; Tmod = 47 °C PMP 3
ISC 3

G= 600 W/m²; Tmod = 44 °C PMP 2

ISC 2
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I = 0

Rs

C Rp

V(n -1) V

-

(n - 1)
Células

iluminadas

Figura 6 – Representação de um módulo com n células: (a) Destaca-se para a primeira célula superior

iluminada (representada por uma fonte de corrente ), (b) A fonte de corrente hachurada representa uma

célula solar sombreada totalmente.

+

ISC somb.

IS Célula
sombreada

0

V(n -1)

I = 0

Rs

Rp

+

Vsomb.

(n - 1)
Células

iluminadas

(a)
Fonte:Adaptado de (LEOPOLDINO, 2019).

-

(b)

Na Figura 6 (a) todo o módulo é iluminado e a corrente I passa pela fonte de corrente

de todos as células. No entanto, na Figura 6 (b) a primeira célula é totalmente sombreada, e,

desta forma, a corrente flui através do resistor Rp, onde ocorre uma queda de tensão

significativa.

A célula sombreada atua como uma carga para as demais e isso pode causar, em última

instancia, os chamados pontos quentes (hot spots) por conta da dissipação de energia em Rs e

Rp, podendo até danificar permanentemente a célula, e, consequentemente, o módulo. O

impacto da queda de tensão sobre os resistores Rs e Rp da célula sombreada pode ser

determinado por (DALIENTO et al., 2016; LEOPOLDINO, 2019):

Vsomb.= V(n−1)− I× (Rs+Rp) (6)

Da Figura 6 (b), a tensão sobre as células não sombreadas (V (n - 1)) com relação à tensão

total sobre o módulo FV composto pelas n células em condição normal sem sombreamento (V)

é dada por (DALIENTO et al., 2016; LEOPOLDINO, 2019):

V(n−1) = (
n − 1

) × V (7)
n
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Combinando a Equação (6) com a Equação (7), a tensão sobre o módulo da Figura 6

(b), com uma célula totalmente sombreada (Vsomb.), pode ser obtida com a Equação (8)

(LEOPOLDINO, 2019):

Vsomb. = (
n − 1
n ) × V − I × (Rs + Rp) (8)

A queda de tensão (ΔV), que corresponde a tensão módulo FV operando sem

sombreamento menos a tensão do módulo operando em condição de sombreamento, em função

da corrente I pode ser estimada através da Equação (9) (LEOPOLDINO, 2019):

n − 1 V
ΔV = V − ( n ) × V + I × (Rs + Rp) = ΔV = n + I × (Rs + Rp) (9)

No entanto, uma vez que a resistência paralela Rp é muito maior que Rs, ΔV pode ser

calculada da seguinte forma (LEOPOLDINO, 2019):

V
ΔV ≅ n + I × Rp (10)

Com objetivo de ilustrar a aplicabilidade do diodo by-pass, este é colocado em paralelo

aos resistores Rp, tal como mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Inclusão do diodo de by-pass. (a) Diodo de by-pass polarizado reversamente. (b) Inclusão

do diodo de by-pass para redução da queda de tensão sobre a célula totalmente sombreada.
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Fonte:Adaptado de (LEOPOLDINO, 2019).
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Quando a célula está iluminada, o diodo de by-pass está no estado reversamente

polarizado e não conduz corrente elétrica. Quando o sombreamento ocorre, o diodo de by-pass

é ativado, permitindo, assim, que a corrente das células em geração possa ser conduzida

diretamente até o circuito externo e, consequentemente, a corrente que geraria uma queda de

tensão na resistência paralela da célula sombreada circula através deste diodo, com a queda de

tensão percebida pelo sistema sendo somente dada pela tensão de polarização, cujo valor

tipicamente está na faixa entre 0,6 V e 0,7 V.

Entretanto, como já comentado, na prática um diodo de by-pass (ver Figura 3) é inserido

para cada submódulo, e não individualmente por célula, como indicado na Figura 7. Um diodo

de by-pass por célula é algo inviável pelo custo e dificuldades de fabricação do módulo FV.

Observando os datasheets de fabricantes é possível identificar o número de diodos de by-pass.

As curvas IV fornecem informações essenciais sobre a condição e as propriedades

elétricas do GFV (KANG et al., 2012; TEO et al., 2015; RIVAI et al., 2019). Além dos

parâmetros característicos, como corrente ISC, Voc, corrente e tensão de potência máxima e fator

de preenchimento, outros parâmetros importantes, como Rp, e Rs, fator de idealidade, podem

ser obtidos a partir das curvas IV (MEYER e VAN DYK, 2004, SERA et al., 2008, TINA et

al., 2016). Além disso, são muito eficientes em indicar a presença de sombreamento parcial na

superfície dos módulos FV (RIVAI et al., 2019 e SERA et al., 2011).

O método necessário para analisar a curva IV é baseado em um traçador de curva usado

para medir os pares de corrente e tensão nos terminais de saída da fonte fotovoltaica. As

medições são realizadas quando a fonte é desconectada de qualquer carga. Esta tese utilizou um

traçador de curva IV capaz de medir dois GFV ao mesmo tempo. Para explorar ainda mais esta

breve visão geral de como o sombreamento parcial pode afetar a curva IV de um módulo FV,

resultados experimentais são produzidos com quatro módulos FV. O módulo é definido como

um grupo de j submódulos Sx (x = 1…j) conectados em série. A Tabela 1 mostra as

especificações do módulo FV composto por j = 3, submódulos S1, S2 e S3, com três diodos de

by-pass. Dois cenários de sombreamento foram reproduzidos, sempre com dois módulos sendo

medidos simultaneamente.



42

... ... ... ... ... ...

C
en
ár
io
de

so
m
br
ea
m
en
to
2

Tabela 1 – Dados técnicos do módulo fotovoltaico KD250GH – 4FB2.

Parâmetros KD250GH – 4FB2
Voc (V) 36,9
ISC (A) 9,09

PPMP (W) 250

VPMP (V) 29,8

IPMP (A) 8,39
Números de diodos de by-pass 3
Dados elétricos sob condições STC

No cenário 1, a sombra que atinge os submódulos 1 e 2, é gerada pelos galhos de uma

árvore, enquanto o terceiro submódulo não foi sombreado. O cenário 2 consiste em um

sombreamento parcial que atinge o submódulo 1 feito com um poste, enquanto os submódulos

2 e 3 não são sombreados. As Figuras 8 (a) e 8 (b) mostram os dois cenários descritos. Em cada

cenário, um módulo FV sem sombra também é avaliado e usado como referência.

Figura 8 – Cenários de sombreamento parcial: (a) Sombreamento parcial de galhos de uma árvore

(atinge o submódulos 1 e 2) e (b) Sombreamento parcial de um poste (atinge o submódulo 1).
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As Figuras 9 e 10 mostram os efeitos do sombreamento parcial nas curvas IV. O módulo

FV operando sem sombra tem um único PMP. Em condições de sombreamento parcial, há

múltiplos PMPL. Existe um único PMPG devido ao estado dos diodos de by-pass em relação

...
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ao padrão de sombreamento. O comportamento das curvas experimentais difere de acordo com

a configuração do sombreamento (sombreamento feito com o galho da árvore e sombreamento

parcial pelo poste).

Figura 9 – Efeito do sombreamento parcial dos galhos de uma árvore nas curvas IV e PV de um
módulo com diodos de by-pass (Figura 8 (a)).
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Figura 10 – Efeito do sombreamento parcial de umposte nas curvas IV e PV de um módulo com
diodos de by-pass (Figura 8 (b)).
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No Cenário 1, o sombreamento de dois submódulos (1 e 2 ver na Figura 8 (a)) pode
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cenário 2, sombreamento parcial do poste, pode levar à ativação de um diodo de by-pass, onde

apenas o submódulo 1 pode ser desativado.

As Figuras 9 e 10 mostram padrões na curva IV que demonstram a influência da

complexidade do sombreamento. Por exemplo, observa-se que a diferença entre os valores de

pico de potência no cenário 1 é muito mais significativa do que no cenário 2, o que pode

culminar em perdas de potência consideráveis dependendo de qual ponto o módulo FV está

operando. Na Figura 9, a curva IV tem três áreas, correspondendo os dois submódulos

sombreados e um não sombreado, a Figura 10 tem duas regiões, correspondendo a um

submódulo sombreado e dois não sombreados.

Nesses dois casos, a corrente ISC tem uma relação linear com a irradiância total na área

livre de sombra. Da mesma forma, a corrente de curto-circuito das regiões sombreadas (ISC somb.)

tem uma relação linear com a redução da irradiância nos submódulos sombreados. Esta

descoberta elementar fornece a ligação crítica entre a metodologia desenvolvida neste trabalho

e a caracterização da irradiância fora e dentro das áreas de sombreamento de um módulo ou

GFV.

Como pode ser visto nas Figuras 9 e 10, quando um módulo ou um GFV é submetido a

uma situação de sombreamento parcial a curva PV apresenta picos (CHEN et al., 2016), isso

pode levar os métodos convencionais de SPMP a “cair” em PMPL e ficar “preso” (SAID et al.,

2017). Vale ressaltar que alguns algoritmos de SPMP, como, por exemplo, Perturba & Observa

(P & O) e condutância incremental, não são eficientes na identificação do PMPG quando se

tem vários PMPL (SALAM et al., 2013; BOUKENOUI et al., 2016). Nesse caso, os métodos

mencionados tendem a convergir para um ponto na curva PV que não necessariamente é o

PMPG (MELLIT et al., 2014). Assim, a energia produzida pelo SFV é reduzida, dependendo da

intensidade do sombreamento, resultando em baixa eficiência do sistema.
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3 VISÃO GERAL DO PROBLEMA DE SOMBREAMENTO PARCIAL EM

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Este capítulo contextualiza a pesquisa mostrando exemplos de SFV parcialmente

sombreados em diversas partes do mundo. Com o aumento do número de instalações de SFV,

principalmente SFCR (RACHCHH et al., 2016), os módulos estão sendo fixados em áreas

consideradas não ideais dos parâmetros de instalação, isto é, ângulo de inclinação dos módulos

FV, orientação e em muitos casos é negligenciada uma análise de sombreamento. Isso se deve,

em grande parte, a uma redução significativa nos custos dos SFV e a falta de mão obra

qualificada (RACHCHH et al., 2016). Por outro lado, vem aumentando o custo da terra em

áreas urbanas (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019) devido ao aumento da densidade

populacional.

Nesses casos, busca-se a produção máxima de geração de energia elétrica a partir do

espaço disponível (CULLIGAN E BOTKIN, 2007). Como na maioria dos SFCR não se pode

otimizar os parâmetros de instalação pelos motivos já descritos, os GFV operam, em inúmeras

situações, sob condições de sombreamento parcial (KUMAR et al. 2018).

As Figuras 11 a 14 mostram vários exemplos da condição de sombreamento parcial que

podem ocorrer em um GFV. A Figura 11 (a) mostra um GFV de 1,9 kWp instalado na área de

teste do GEDAE desde 2015, onde se observa o sombreamento parcial causado por uma árvore

que projeta sua sombra a partir do final do mês de abril, sendo mais crítico nos quatro meses

seguintes (maio, junho, julho e agosto).

A Figura 11 (b) ilustra um GFV instalado no Reino Unido, onde foi aprovada sua

instalação pelo 1Microgeneration Certification Scheme (MCS, 2013), que considerou um fator

de perda devido ao sombreamento parcial considerado insignificante, porém o desempenho do

sistema é severamente comprometido (GOSS et al., 2014).

1 É um órgão que visa garantir a qualidade das instalações de energia renováveis. A MCS certifica
o equipamento e os instaladores de tecnologias de energia renovável de pequena escala em relação aos
padrões da indústria.
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Sombreamento parcial

Sombreamento parcial

Sombreamento parcial

Figura 11 – Sombreamento parcial em GFV: (a) GFV de 1,9 kWp instalado na área de teste do GEDAE;

(b) GFV instalado no Reino Unido.

Fonte: Adaptado de (GOSS et al., 2014).
(a) (b)

A Figura 12 (a) mostra um GFV instalado em um telhado localizado no condado de

Sutherland, em Sidney, com potência de 5,28 kWp. Esse sistema é sombreado por uma árvore

nas suas proximidades (SUNNY SHIRE, 2021). A Figura 12 (b) mostra o primeiro sistema

Building Integrated Photovoltaics (BIPV) da Turquia que foi instalado na fachada do prédio da

Universidade Mugla Sıtkı Koçman em fevereiro de 2008, algumas partes dos módulos FV são

sombreadas por uma árvore (apenas algumas horas pela manhã) que fica a cerca de 4 m do

edifício (EKE, e DEMIRCAN, 2015).

Figura 12 – Sombreamento parcial em SFV: (a) GFV de 5,28 kWp instalado em telhado no condado de

Sutherland; (b) Primeiro sistema BIPV da Turquia.

Fonte: Adaptado de (SUNNY SHIRE, 2021) Fonte: Adaptado de (EKE, e DEMIRCAN,
2015).
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(a) (b)
O sombreamento parcial também pode ocorrer em consequência de obstáculos artificiais

que se encontram instalados no em torno dos GFV. Geralmente são GFV que estão inseridos em

áreas urbanas e estão sujeitos a sombras projetadas por prédios adjacentes, postes, torres etc. A

Figura 13 mostra dois GFV instalados na Malásia, onde o sombreamento parcial causado por

uma edificação próximo ao GFV (MOHAMMADREZA e KAZEM, 2018), e no Iran, onde a

sombra de um poste telefônico incide sobre a superfície do GFV (AHMED E SALAM, 2015).

Figura 13 – Sombreamento parcial em SFV: (a) GFV instalado na Malásia; (b) GFV instalado no Iran.

Fonte: Adaptado de (SUNNY SHIRE, 2021) Fonte: Adaptado de (AHMED E SALAM,
2015).

(a) (b)

Um SFV instalado no pátio da Tucson Electric Power poderia gerar 22 % mais energia

no mês de dezembro (3,8 % anual) se os módulos fossem reposicionados para reduzir a

quantidade de sombra que os atinge, proveniente dos módulos FV instalados paralelamente (ver

Figura 14 (a)). Na Figura 14 (b) apresenta-se o caso de uma planta FV de 1 MW, localizada

próximo de Almería, Espanha, com 40 GFV. Cada GFV de 25 kW é formado por 160 módulos.
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Figura 14 – Sombreamento parcial em SFV: (a) GFV instalado no pátio da Tucson Electric Power, (b)

Perfis de sombreamento em GFV de 25 kW de uma planta FV comercial instalada em Almería,

Espanha.

Sombreamento parcial
causado por módulos FV
paralelos

Sombreamento parcial causado por módulos FV paralelos

Fonte: Adaptado de (THAKKAR et al., 2010) Fonte: Adaptado de (MARTÍNEZ-
MORENO et al., 2010).

(a) (b)

A partir do levantamento bibliográfico pode-se constatar que os estudos que

envolvem o sombreamento parcial em SFV pode ser divido em duas grandes áreas, a saber:

estimativas de perdas de energia e estratégias de redução de perdas devido as condições de

sombreamento parcial (DAS et al., 2017). A primeira tem como objetivo supervisionar os SFV
através de modelos de previsão e, assim, realizar um diagnóstico com informações

importantes sobre a operação do sistema. A segunda visa interferir diretamente na operação

dos SFV a fim de obter o máximo aproveitamento de energia disponível nas diversas

ocorrências de sombreamento parcial.

A Figura 15 apresenta uma classificação para esses estudos. O retângulo vermelho

indica o foco desta tese. Vale ressaltar que não é objetivo desta pesquisa abordar todos os

tópicos da Figura 15, desse modo, a respeito das estratégias de redução de perdas, foi

realizada somente uma introdução de seus principais objetivos, porém no trabalho é possível

encontrar várias referências onde pode-se encontrar maiores detalhes sobre o assunto.
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Softwares

Modelo baseado na geometria da sombra

Modelagem baseada em dados reais de SFV

Ex. PVSyst; PV*SOL; SAM

Algoritmos baseados na técnica de Fibonacci

Algoritmos Genéricos

Algoritmos baseados em Lógica Fuzzy

Algoritmos baseados em Redes Neurais

Técnicas baseadas em algoritmos
de SPMPmodificados

Inversores com
várias entradas

SPMP

Reconfiguração
de módulos FV

Microinverores

Otimizadores
(conversores c.c-c.c)

Figura 15 – Classificação das diferentes formas de estudos de sombreamento parcial em sistemas SFV.

3.1 Estratégias de Redução

Como visto nas Figuras 9 e 10 (curvas IV e PV), a corrente de um módulo FV pode ser

escrita como uma função dependente da tensão. Controlando a tensão nos terminais do GFV por

meio do controle da tensão em um capacitor de barramento c. c., leva-se o GFV para um ponto

de operação da curva IV, estabelecendo assim a corrente e, consequentemente, a potência

gerada pelo GFV.

O valor da tensão deste barramento c. c. é determinado através de algoritmos de SPMP,

e um controlador de tensão é responsável por controlar esta tensão e, com isso, levar o ponto

de operação para o topo da curva PV para cada condição de irradiância e temperatura (CHAVES

et al. 2016). Os algoritmos de SPMP tradicionais, como o P & O, fração de tensão de circuito

aberto e Condutância Incremental, apresentam um bom desempenho para irradiâncias

uniformes (ver Figura 5) e, por isso, são os mais encontrados nos inversores de SFV.

No entanto, esses algoritmos tradicionais não são adequados quando SFV está sob

condição de sombreamento parcial. Isso porque os algoritmos oscilam continuamente na busca

do PMP, fazendo com que o ponto operacional se mova para frente e para traz da curva PV.

Como consequência eles ficam sujeitos a perder a direção de rastreamento devido aos vários

picos e, assim, a técnica fica “confusa” e diverge do ponto ideal, pois os algoritmos não são

capazes de diferenciar um PMPL e PMPG. Assim, os algoritmos podem oscilar em torno da

Estratégias de reduçãoEstimativa de perda de energia

Sombreamento parcial em SFV
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vizinhança de um PMPL e permanecer lá indefinidamente. Dependendo do sombreamento pode

ocorrer uma redução significativa no rendimento do SFV.

Ao longo dos anos, numerosas técnicas de SPMP foram propostas para superar as

dificuldades dos algoritmos tradicionais. Esse fato fica evidente pelo número de artigos

científicos publicados. Embora esses métodos sejam projetados para os mesmos objetivos, eles

diferem acentuadamente em termos de complexidade, velocidade de convergência, custo e

eficiência. Os interesses têm se voltado principalmente para abordagem que inclui Lógica

Fuzzy, Rede Neural Artificial e os Algoritmos Evolutivos. Nesse sentido, estudos detalhados

são apresentados em (MOHAMED et al., 2019; MIRZA et al., 2019; ELTAMALY et al., 2019;

BELHACHAT et al., 2019; PILAKKAT et al., 2019; HASHEMZADEH, 2019; FATHY, 2018;

BABU et al., 2018; OH et al., 2018; AOUCHICHE et al., 2018; LI et al., 2018; CHAIEB et al.,

2018; GUICHI et al., 2018).

As topologias baseadas em circuitos procuram modificar os SFV para minimizar o efeito

do sombreamento parcial. Os estudos referentes a eles partem do seguinte princípio: a maioria

dos casos de sombreamento real que ocorrem são sombreamentos parciais. Portanto, a sombra

não elimina, mais sim limita, a potência de saída de um módulo (ou dentro de um conjunto

deles) de um GFV ou de um submódulo (RAMLI e SALAM, 2019). Na verdade, mesmo a área

sombreada recebe a irradiância difusa produzindo potência. Os conversores c. c./c. c. a nível de

módulo visam aproveitar essa potência. A vantagem desses conversores c. c./c. c. a nível de

módulo é que eles são incorporados a cada módulo FV individual, e possuem seu próprio

SPMP, podendo extrair a máxima potência individual, mesmo em situação de sombreamento,

entregando assim uma maior potência que um sistema convencional (DAS et al., 2017). Em

Ramli e Salam, (2019) é apresentado uma avaliação dos conversores c. c./c. c. a nível de módulo

e uma comparação com um sistema convencional com inversor central mostrando que o

rendimento é melhorado em condições parciais de sombreamento.

Outros estudos têm como foco as arquiteturas dos micros inversores para minimizar o

efeito do sombreamento parcial. Nessa topologia cada módulo FV é conectado a um micro

inversor, que extrai a máxima potência de seu respectivo módulo.

Em Sinapis et al. (2015) é relatado que a utilização de micro inversores aumentam o

rendimento de energia até 35 %, em certas condições de sombreamento parcial, em relação as

arquiteturas tradicionais.
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Por outro lado, estudos tem se dedicado nas técnicas baseada em estratégias de

reconfiguração dos módulos dentro de GFV. Esses estudos têm como objetivo aumentar a

potência máxima sob condição de sombreamento parcial. Essas estratégias podem ser

amplamente classificadas em técnicas de reconfiguração dinâmica e técnicas de reconfiguração

estática de plantas FV. Elas consistem, basicamente, em um sistema de aquisição de dados, que

requer dispositivos de medição adequados para coletar dados de campo necessários para o

modelo matemático da planta. Considerando que o modelo matemático quantifica a tensão e a

corrente, e, em seguida, fornece a entrada para o algoritmo de reconfiguração, esse algoritmo

identifica a reconfiguração ideal e dá a ação de controle para a matriz de comutação. Trabalhos

nessa linha de pesquisa são encontrados em (NASIRUDDIN et al., 2019; BAKA et al., 2019;

SATPATHY et al., 2018; HOROUFIANY e GHANDEHARI, 2018; PENDEM et al., 2018;

YADAV et al., 2018; YANG et al., 2018; BANA et al., 2018; BINGÖL e ÖZKAYA, 2018;

AKRAMI et al., 2018; SATPATHY et al., 2017; YADAV et al., 2017; BELHAOUAS et al.,

2017; MAI et al., 2017; DHIMISH et al., 2017).

3.2 Estimativas de Perdas de Energia

Esta subseção tem como objetivo descrever as principais abordagens para estimar as

perdas devido ao sombreamento parcial em SFV. Uma estimativa adequada do impacto do

sombreamento parcial é de grande importância para supervisionar o funcionamento dos SFV e

garantir sua confiabilidade. A previsão correta de perda de energia devida a esse evento pode

auxiliar ou influenciar na decisão de viabilidade econômica de novas instalações em

determinado local.

Nesse sentido existem duas abordagens para estimar a perda de energia em SFV
parcialmente sombreadas (WOYTE et al., 2003). Uma abordagem é simular as sombras sendo

projetadas na superfície do GFV pelos obstáculos circundantes e sua variação ao longo do tempo

(SINAPIS et al., 2016). Se as dimensões e a disposição dos objetos de sombra forem

conhecidas, a forma e o tamanho das sombras projetadas no GFV podem ser determinados em

qualquer momento do ano. Vários softwares de simulação de SFV usam essa abordagem, tais

como PVSyst (2021), PV * SOL (2021), INSEL (2021) e SAM (2021). A segunda abordagem

utiliza modelos analíticos dedicados ao estudo do efeito do sombreamento parcial com os

cálculos aplicados diretamente na potência de saída do SFV.
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 Estimativa Através de Softwares

O software PVSyst versão 7.1 (PVSyst, 2021) tem três métodos diferentes para estimar

os efeitos de sombreamento disponíveis para o usuário. Para realizar a análise de

sombreamento, é necessário construir a representação 3D utilizando as ferramentas disponíveis

ou importar ummodelo 3D gerado em outro software. O método denominado de sombreamento

linear considera que as perdas de sombreamento do SFV são proporcionais à área sombreada.

Neste primeiro modelo, apenas as perdas de irradiância no plano do módulo são consideradas

e possui duas opções: cálculo por meio de tabelas de sombreamento (mais rápido) ou simulação

(mais lento). O segundo método avalia as perdas de acordo com as séries fotovoltaicas, e

considera que assim que a sombra atinge uma série fotovoltaica de módulos, todos se tornam

improdutivos. De acordo com o manual do software, este modelo representa o limite máximo

de perda. No modelo detalhado (terceira opção), os módulos são divididos em submódulos de

acordo com os diodos de by-pass. A fração de sombreamento linear para cada submódulo é

calculada e a curva IV é gerada.

O software SAM foi desenvolvido pelo NREL (National Renewable Energy Laboratory)

e possui duas opções para perdas por sombreamento (SAM, 2020). A primeira opção considera

uma perda linear (perda de irradiância no plano do GFV), e a segunda, chamada de modelo de

sombreamento parcial, consiste em dividir o módulo em submódulos assim como no software

PVSyst. O SAM tem a opção de realizar representação 3D, entretanto, as ferramentas são

limitadas e não é possível importar arquivos gerados em outro software. O software permite ao

usuário importar tabelas de sombreamento que podem ser geradas no software PVSyst, SunEye

ou Solar Pathfinder. Macalpine e Deline (2015) descreveram o método de cálculo de

sombreamento detalhado do software SAM.

O software PV*SOL permite que os projetistas posicionem edifícios circundantes,

árvores e objetos simples, como paredes, mastros etc., para identificar o impacto do

sombreamento parcial. O software permite a animação que descreve a posição do sol através

de ângulos de azimute e elevação, ou por especificação de tempo para mostrar a que distância

o sombreamento do objeto pode causar interferência. O sombreamento sazonal, para um objeto
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que gere sombra, captura um código de cores para indicar e quantificar o sombreamento parcial.

As porcentagens nos módulos (desenho em 3D) mostradas no software indicam as perdas de

sombreamento para cada módulo FV.

O trabalho de Zomer (2014) tem como intuito propor um método para determinar um

índice que quantifique a influência do sombreamento parcial no desempenho de GFV integrados

a edificações. O método consiste em identificar e quantificar o sombreamento em uma

superfície, relacionar a fração de área sombreada com o percentual de redução da irradiação

incidente, no mesmo período, e propor um índice de sombreamento. Esse índice deve traduzir

as perdas na geração FV sob condição de sombreamento. Para isso, o método foi desenvolvido

para dois estudos de caso com sombreamento parcial simulado em duas cidades: Cingapura

(1,35°N) e Florianópolis (27,48°S).

O método foi dividido em três etapas. A primeira consistiu em simulações

computacionais utilizando o software Ecotect com o objetivo de estabelecer uma relação entre

o percentual de sombreamento em uma superfície, e a redução de irradiação incidente na

mesma superfície, em diferentes bases temporais. A segunda, foi a análise de estudos de caso

parcialmente sombreados, com foco no desempenho energético destes sistemas. A terceira

etapa buscou utilizar o índice que relaciona a redução da irradiação incidente com o percentual

de sombreamento para estimar a geração energética dos estudos de caso, e, assim, validar o

método proposto.

Segundo Zomer (2014), o percentual de sombreamento diário não reflete,

necessariamente, o percentual de perdas de irradiação incidente sobre uma superfície, uma vez

que o percentual de sombreamento está relacionado a uma área sombreada num determinado

tempo e o percentual de redução de irradiação solar incidente está relacionado à energia perdida

devido ao sombreamento. A questão energética (redução de irradiação incidente) é, portanto,

bem mais complexa do que a questão do percentual de sombreamento, pois a intensidade

solar pode variar ao longo das horas do dia.

A partir dos resultados obtidos no trabalho de Zomer (2014), pode-se afirmar que

estimar a geração energética de um SFV baseado na área média sombreada no decorrer de um

ano é a opção que trará o menor erro percentual. Além disso, como os estudos de previsão de

geração FV são frequentemente estimados em termos anuais, utilizar o percentual de

sombreamento anual é a forma mais simples, rápida e aproximada para se obter valores

de geração energética. Nesse sentido Zomer (2014) sugere que o percentual de sombreamento
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anual seja considerado nos cálculos de previsão de geração energética como o índice de

sombreamento.

 Geometria Específica da Sombra

A literatura sobre o impacto do sombreamento na potência fornecida por um GFV não é

abundante, com alguns estudos que se baseiam, na maioria dos casos, no levantamento da curva

IV do GFV (BAYRAK et al., 2017; VIJAYAKUMAR e SASIKALA, 2015; DHIMISH et al.,

2017). Um modelo de estimativa de potência em condições incidência uniforme e amplamente

utilizado é dado pela Equação 11 (MARION et al., 2001; NARVARTE e LORENZO, 2008;

MARTÍNEZ- MORENO et al., 2010):

P0 × G
PPMP = × [1 + �(Tmod. − Tref.)] (11)

STC

Onde PPMP é a potência máxima de saída fornecida pelo GFV sem sombreamento

(PNsomb.), P0 representa a sua potência nominal, GSTC = 1.000 (W/m²), T ref. =25 (°C) e T mod.é

a temperatura do módulo (°C). Existem vários trabalhos experimentais que mostram a

efetividade e precisão da Equação 11 (MACÊDO, 2006; FUENTES et al., 2007). Em

Martínez-Moreno et al. (2010), e reforça-se que é interessante continuar a usá-la, após uma

modificação adequada, para situações em que ocorra sombreamento em GFV. A adequação

proposta por Martínez-Moreno et al. (2010) baseia-se na modificação empírica da Equação

11 com base na consideração da geometria de sombreamento parcial. Considerando que um

GFV é afetado por alguma situação de sombreamento, pode-se considerar, em qualquer instante,

que a potência de saída do SFV é dada pela Equação (12).

P somb. = PN somb. × (1 − F somb.) (12)

Onde Psomb. e PNsomb. representam as potências entregue pelo GFV com e sem

sombreamento, respectivamente.

Uma primeira estimativa possível para o Fsomb. consiste em assumir que a redução na

potência é igual à fração do GFV sombreado, isto é, assumir que Fsomb. se aproxima do fator

geométrico da sombra ou geometria específica da sombra (FSomb. G.), tal como mostra a Equação

13.
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F somb. = F somb. G (13)

Dois parâmetros definem cada perfil de sombreamento parcial como mostram as

Equações 14 a 16: o fator de sombreamento geométrico horizontal (Fsomb. G, h =Xsomb. /XGFV, h) e

o fator de sombreamento geométrico vertical (Fsomb. G, v =Ysomb. / YGFV v), onde X somb. e X GFV

são o comprimento da sombra e o comprimento do GFV no eixo X (abscissas), respectivamente,

e Y somb. e Y GFV são o comprimento da sombra e o comprimento do GFV no eixo Y (ordenadas)

respectivamente.

F somb. G = F somb. G,h × F somb. G,v (14)

F somb. G,h =
X somb. h

X GFV, h
(15)

F somb. G,v =
X somb. v

X GFV, v
(16)

Obviamente esta aproximação representa um limite mínimo para a redução de potência

sendo, portanto, sempre otimista. Uma segunda aproximação, desta vez pessimista, é assumir

que qualquer sombreamento limita completamente a potência do GFV, como demostrado pela

Equação (17).

F somb. G > 0, então, F somb. = 1 (17)

Uma melhor aproximação é obtida ao se levar em consideração os submódulos

sombreados. A primeira possibilidade é considerar que a potência entregue por um submódulo

é nula, quando o submódulo é sombreado, de modo que Fsomb. possa ser calculado com a

Equação (18).

(1 − F somb.) = (1 −
N Ssomb.) (18)
NTS

Onde NTS. é o número total de submódulos do GFV considerado e NSsomb. é o número de

submódulos sombreados. A priori, esta equação tende a ser otimista, uma vez que as perdas de

potência, geralmente são maiores que a potência fornecida pelos submódulos sombreados. Por

exemplo, quando um submódulo é sombreado e o seu diodo de by-pass é ativado, não

somente a potência deste submódulo é anulada, como também, se existirem outras séries

não sombreadas conectadas em paralelo, a tensão de operação será reduzida, causando perdas
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de potência adicionais. Outro exemplo: se um submódulo é sombreado e o seu diodo de by-pass

não é polarizado diretamente, a corrente desta série será limitada por este submódulo, reduzindo

a potência fornecida pelos submódulos restantes conectados em série. Ainda em Martínez-

Moreno et al. (2010) demonstrou-se que a Equação 18 leva a uma estimativa otimista.

Segundo Martínez-Moreno et al. (2010), alguns softwares comercialmente disponíveis,

tais como SolarPro V3, PVSyst e PV Watts V2, utilizavam algumas destas equações. Uma

aproximação mais precisa é utilizado na Equação (19). Trata-se de uma expressão empírica que

leva em consideração tanto a fração da área sombreada do GFV como o número de submódulos

sombreados.

(1 − F somb.) = (1 − F somb. G) × (1−
N Ssomb. ) (19)(N TS + 1)

O número 1 adicionado ao denominador não representa nenhum sentido físico direto: é

um recurso matemático utilizado para evitar que a potência do GFV seja completamente

anulada na ocorrência de sombreamento em todos os submódulos que constituem o GFV (N

Ssomb. = N TS), mas ainda mantendo uma área iluminada significativa (baixo Fsomb.). Vale

ressaltar que esta Equação é puramente experimental, e que falta sentido em sua interpretação

física segundo o autor.

De acordo com Martínez-Moreno et al. (2010), em termos práticos, Fsomb. deve ser

aplicado apenas às componentes direcionais da irradiância, no plano do GFV: direta (B) e a parte

circumsolar da difusa (DCIR). As componentes isotrópicas difusa (DISO), refletida (R) não são

afetadas significativamente pelo sombreamento parcial. Portanto, a Equação (19) pode ser

reescrita, considerando o efeito do sombreamento parcial, segundo a Equação (20).

P0 [1 + �(Tmod. − TSTC)] × (B + DCIR) × ((1 − F somb.) + R + DISO)
P somb. =

FV

GSTC
(20)

Esta expressão pode ser reescrita em termos da perda de potência, tal como mostra a

Equação (21):

(1 −
P somb.

P N somb.
) = (1−

[(B + DCIR) × ((1 − F somb.) + R + DISO)]
) (21)

STC

A metodologia de validação usada por Martínez-Moreno et al. (2010) foi baseada em

vários experimentos, consistindo na medição de curvas IV de GFV reais com e sem

G
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sombreamento em dias com poucas nuvens. Os valores de Psomb. e PN somb. foram os valores

medidos sob condições reais de operação. Ambas as curvas IV foram medidas imediatamente

uma após a outra. O valor da soma das componentes “DISO + R” foi obtido através da medição

da corrente ISC de um módulo FV calibrado localizado na região sombreada. G é obtida por

meio de outro módulo FV, calibrado, localizado fora da região sombreada. Finalmente, o valor

da soma das componentes “B+ DCIR” foi obtido como a diferença destes dois valores medidos.

Os valores experimentais obtidos de perda de potência foram então comparados com os valores

calculados.

 Modelagem baseada em dados reais de SFV

Muitos autores vêm desenvolvendo metodologias para avaliação de GFV em situação

de sombreamento parcial e uma das alternativas é utilizar os próprios dados medidos para a

modelagem do GFV em situação de sombreamento, quando disponível, e a partir deles prever

seu comportamento ao longo do tempo (ALSADI e NASSAR, 2019). De fato, a modelagem é

o primeiro passo para analisar o comportamento de um SFV em tal situação (KRISHNA e

MOGER, 2019), já que um modelo matemático bom e preciso é necessário para que o

projeto seja analisado ao longo de sua vida útil devido a condição de sombreamento parcial.

Nesse sentido, Saint-drenan e Barbier (2019) propuseram um modelo que, segundo os

autores, não exige muito esforço computacional e é facilmente implementável, permitindo a

consideração do sombreamento entre séries fotovoltaicas paralelos na simulação da produção

de energia de plantas FV.

A proposta dos autores consiste em encontrar o modelo com o mínimo de parâmetros

de entrada possível. Suas considerações consistem em uma formulação da fração sombreada

da área do módulo FV que dependente da configuração da planta e da posição do sol.

De acordo com Saint-drenan e Barbier (2019) a potência de saída sombreada do lado

c.a. (P c. a) é determina por:

Pc.a = � × PN somb. + (1 − �) × P somb. (22)

O termo w é a soma de dois componentes, dado pela Equação (23): um primeiro

componente contabilizando todas as séries fotovoltaicas que não são afetadas pelo



58

O

S
N

L

B F

D

C 0 E A

sombreamento e um segundo componente contabilizando a série fotovoltaica parcialmente

sombreado.

= N somb. + somb. (23)

O primeiro termo da Equação (23) pode ser interpretado como o compartilhamento das

séries fotovoltaicas paralelas do sistema que não são afetadas pelo sombreamento. Pode ser

expresso como uma função do número de séries fotovoltaicas paralelas e a fração sombreada

(f somb.) pela seguinte Equação (24).

� N somb. = 1 −
⌈ƒ somb. × NP⌉

NP
(24)

Na Equação 24, o operador (⸢ ⸣) representa a função de teto de um número real que tem

como resultado o arredondamento desse número para cima, NP representa o número de módulos

em paralelo. O segundo termo pode ser interpretado como a contribuição relativa da irradiância

direta para a produção de potência da série fotovoltaica parcialmente sombreada. Para calcular

esse parâmetro é necessário considerar o número de células conectadas em série como mostra

a Equação (25):

w somb. = max. (0, [(1 − ƒ somb.) −w N somb. ] ×Ns
Ns − 1

− ) (25)NP

A fração sombreada da área do módulo FV pode ser calculada com considerações

geométricas no plano, incluindo a direção normal ao solo e ao vetor de orientação do sol. Este

plano é representado por um triângulo vermelho na Figura 16.

Figura 16 – Perspectiva de sombreamento entre as séries fotovoltaicas.

Fonte: Adaptado de (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019).
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Considerando duas séries fotovoltaicas como observado na Figura 17, cuja interseção

com o plano é marcada pelos segmentos ̅B̅̅C̅e ̅E̅̅F̅, como pode-se observar na Figura 16. Nesta

representação bidimensional, os pontos 0, D e A são, respectivamente, a origem, a projeção da

sombra do ponto B na segunda fileira de módulo e no solo, respectivamente. Assumindo um

comprimento de módulo infinito, a fração sombreada da área do módulo é igual à razão das

distâncias DE e EF, ou, assumindo que BC = EF, à razão das distâncias DE a BC. Para

determinar essa relação, considera-se os dois triângulos AB̂C e AD̂E. As linhas BC e EF sendo

paralelas, de acordo com o teorema da interceptação, a razão dos comprimentos DE/BC é igual

a EA/AC, então tem-se que a fração sombreada será dada pela Equação (26):

DE DE EA OA − OE
ƒ Somb. = EF

=
BC

=
AC

=
OA + OC

(26)

A Figura 17 mostra todos os parâmetros necessários para calcular a fração sombreada

entre as séries fotovoltaicas da planta FV.
Figura 17 – Parâmetros necessários para calcular a fração sombreada.

Fonte: Adaptado de (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019).

Os três comprimentos OA, OE e OC podem ser facilmente calculados por considerações

geométricas descritas através das Equações (27), (28) e (29):

OA =

OE =

L × sen(γp)
tan(γ )

(27)

S
(28)

cos(αs −αp−π)

L × cos(γp)
OC =

cos(α −αp − π) (29)
s
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| | − | |

Onde:

γp é o ângulo de inclinação do módulo (°)

L é o comprimento do módulo FV (m)

S é a distância entre as linhas dos módulos (m)

Usando as Equações (27), (28) e (29) e substituindo na Equação (26), a fração

sombreada da área do módulo pode ser expressa da seguinte forma:

� L × sen(γp) S 1
ƒ = I tan(γs) cos(αs −αp − π) I �� |γ π− γ | < (30)
somb. I L × sen(γp) L × cos(γp) I

s p 2| tan(γ ) | + | |
[ s cos(αs −αp − π) ]

π
ƒ somb. = 0 �� |γs − γp| ≥ 2 �� γs < 0 (31)

A primeira etapa na modelagem é o cálculo da fração sombreada dos módulos FV.

Nesse caso, como o sombreamento é causado pelos próprios módulos, este é um cálculo

geométrico que requer as seguintes informações como entrada: o comprimento do módulo,

os ângulos de orientação do módulo, o espaçamento entre as séries fotovoltaicas e os ângulos

das posições do Sol. A abordagem escolhida no estudo consiste em analisar o efeito do

sombreamento entre as séries fotovoltaicas paralelos usando dados de medição como uma

motivação para a validação e aplicação do modelo. Para isso, medições de duas usinas FV

são usadas para este fim. Ambas as plantas fotovoltaicas estão localizadas na Alemanha

Oriental, em Delitzsch e Althen, e têm uma capacidade total de 32 MWp e 7MWp,

respectivamente. Os SFV têm uma orientação sul e um ângulo de 25 °. A Figura 18 mostra as

duas plantas consideradas na modelagem.
Figura 18 – Vista aérea das usinas fotovoltaicas Delitzsch e Althen.
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Fonte: Adaptado de (SAINT-DRENAN e BARBIER, 2019).

Calcular a fração sombreada requer o conhecimento de dois ângulos que determinam a

posição do Sol, o ângulo do azimute solar (αp) e o ângulo de elevação do sol (γs). Estes dois

ângulos são calculados usando as coordenadas geográficas do SFV e o tempo, de acordo com o

conjunto de equações fornecidas por Iqbal, (1983). Para cálculos geométricos foi assumido que

uma usina FV com as séries fotovoltaicas paralelas tem comprimento infinito em um terreno

plano. O comportamento de sombreamento ao longo das séries fotovoltaicas de módulo é,

portanto, homogêneo e pode-se realizar o cálculo em qualquer seção transversal do GFV.
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4 DESCRIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL E SIMULAÇÃO DOS

GFV VIAMATLAB/SIMULINK

Este capítulo descreve a configuração dos GFV utilizados na etapa experimental do estudo

de caso apresentado neste trabalho, a área de testes que foi utilizada para levantamento das

curvas IV dos módulos FV e as simulações dos GFV no ambiente Matlab/Simulink. Os GFV

foram instalados na área de testes do GEDAE. Dois sensores de temperatura foram usados para

medir a temperatura dos módulos do GFV e um sensor de irradiância para medir a irradiância

total em sua superfície.

4.1 Descrição dos GFV

Os SFCR estudados são constituídos cada um por um inversor modelo Sunny Boy 1200,

do fabricante SMA, com tensão nominal de entrada de 120 V em c.c. e tensão nominal de saída

de 240 V em c.a., frequência nominal de 60 Hz, potência nominal de saída de 1.200 W e

eficiência de 92 %. Os parâmetros elétricos do inversor são mostrados na Tabela 2, informações

que foram retiradas do manual do fabricante.

Tabela 2 – Dados técnicos do inversor Sunny Boy 1200.

Entrada c. c
Máxima potência 1320W
Máxima tensão 400 V
Máxima corrente 12,6 A
Saída c. a
Potência nominal 1200W
Tensão nominal 180 V - 265 V
Máxima corrente 6,1 A
Máxima eficiência 92,1 %

Os GFV dos SFCR são compostos por doze módulos FV do fabricante Kyocera, modelo

KD250GH-4FB2, e os dados técnicos são apresentados na Tabela 1. As proteções do lado c.c.

e do lado c.a. foram instaladas em uma stringbox ao lado dos inversores. A Figura 19 resume o

exposto, mostrando o stringbox fixado na parede interna do GEDAE, os dois inversores

indicados como inversor 1 e inversor 2. Também é possível observar a árvore próxima aos GFV.
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SPV array 2

Árvore que gera sombra parcial

Gerador FV 1

Gerador FV 2

Sensor de temperatura 1
Sensor de temperatura 2

Figura 19 – Detalhe dos GFV instalados, onde se observa a árvore que gera sombra.

4.2 Descrição da área de testes

A área de testes é formada por um sistema completo de monitoramento que mede as

grandezas elétricas de módulos FV e grandezas relacionadas à temperatura e irradiância no

plano dos mesmos. A estrutura é composta por três bases metálicas, projetadas para

posicionamento dos módulos, de forma que a fixação é feita por um sistema de trilhos, que

permite a sua transladação, além de possibilitar o encaixe para diferentes tamanhos de módulos

FV (para mais detalhes consultar os trabalhos de BRAGA JÚNIOR, (2014), RODRIGUES
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(2017) e MARES, (2019). As ligações dos módulos FV e dos sensores de temperatura e

irradiância são realizadas dentro de quadros (ver Figura 20, caixas pretas) que abrigam as placas

de aquisição de dados e os dataloggers.

A parte inferior da Figura 20 mostra um exemplo de ensaios realizados na área de testes

utilizada nesta pesquisa. Como se pode observar, a vantagem de sua utilização é poder submeter

um módulo a sombreamento parcial, enquanto outro módulo de mesmas características opera

livre da sombra e assim poder realizar os estudos de sombreamento parcial a nível de módulo

FV.

Figura 20 – Descrição detalhada de ensaios na Área de Testes.

As placas de aquisição de dados, fazem o levantamento das curvas IV dos módulos

através de uma carga eletrônica. Elas são conectadas diretamente aos dataloggers que

armazenam os valores medidos, que por sua vez são ligados a quatro datacenters localizados

no servidor do laboratório através de cabos subterrâneos. As Tabelas 3, 4 e 5 mostram,

respectivamente, as especificações dos módulos FV 60MC – I, SW 230 e YL250 – 29b

utilizados na área de testes.
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Tabela 3 – Dados técnicos do módulo fotovoltaico 60MC - I

Parâmetros 60MC - I
Voc (V) 36,9
ISC (A) 8,42

PPMP (W) 235

VPMP (V) 29,77

IPMP (A) 7,89
Números de diodos de by-pass 9
Dados elétricos (sob condições de teste padrão (STC): Irradiação 1000 W/m²; massa de ar AM 1,5; temperatura

do módulo 25 °C)

Tabela 4 – Dados técnicos do módulo fotovoltaico SW 230.

Parâmetros SW 230
VOC (V) 36,9
ISC (A) 8,25

PPMP (W) 230

VPMP (V) 29,8

IPMP (A) 7,72
Números de diodos de by-pass 3
Dados elétricos (sob condições de teste padrão (STC): Irradiação 1000 W/m²; massa de ar AM 1,5; temperatura

do módulo 25 °C)

Tabela 5 – Dados técnicos do módulo fotovoltaico YL250 – 29b.

Parâmetros YL250 – 29b
VOC (V) 38,4
ISC (A) 8,79

PPMP (W) 250

VPMP (V) 30,4

IPMP (A) 8,24
Números de diodos de by-pass 3
Dados elétricos (sob condições de teste padrão (STC): Irradiação 1000 W/m²; massa de ar AM 1,5; temperatura

do módulo 25 °C)
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4.3 Simulação dos GFV

O benefício de ter uma simulação é ser capaz de explorar o comportamento intrínseco de

um sistema de maneira econômica e segura. Embora seja possível trabalhar com a simulação

exclusivamente dentro do ambiente Matlab, é mais eficiente e simples utilizar o Simulink para

resolver problemas complexos como nos casos de sombreamento parcial. O Simulink é uma

ferramenta interativa, baseada em estrutura de diagrama de blocos, voltada para a modelagem,

análise e controle de sistemas. A interface gráfica permite que sejam criados modelos a partir

de um conjunto de blocos já existente ou então criar blocos que executam funções editadas pelo

usuário.

A simulação de SFV é útil para executar análises detalhadas do desempenho do sistema

em condições reais de operação em campo, também pode-se investigar o impacto de diferentes

perfis de sombreamento parcial, pode-se verificar o dimensionamento do sistema e determinar

o tamanho ideal dos componentes fotovoltaicos, avaliar a viabilidade de um SFV em termos de

produção de energia e custo do ciclo de vida do sistema e ainda verificar opções de otimização

do processo para aumento de produção de energia (MONDOL et al., 2007).

4.3.1 Modelagem noMatlab/Simulink

A Figura 21 mostra os dois GFV simulados no Simulink. Utilizando o software

Matlab/Simulink pode-se implementar os modelos matemáticos descritos pelas Equações de (1)

a (5) para uma associação de célula. Os blocos rotulados "G e G somb." representam o valor de

irradiância de entrada para a simulação, e a temperatura do módulo pode ser inserida no bloco

rotulado "T mod". O modelo GFV 1 possui um único bloco "G" porque este corresponde ao GFV

livre de sombreamento, e o valor de irradiância é considerado o mesmo em toda a superfície.

Por outro lado, o modelo GFV 2 possui dezoito blocos “G somb.” devido à falta de homogeneidade

de iluminação na área dos módulos FV. Neste caso, a modelagem ocorreu no nível de

submódulo. O bloco “condicionamento de sinal” é constituído de dois sensores, de corrente e

de tensão. Esses sensores são os responsáveis pela medição dos respectivos sinais para

armazenamento no bloco “To Workspace” do Simulink para que possam ser analisados após o

término das simulações.
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Figura 21 – Descrição dos blocos para modelagem dos GFV.

GFV 2

4.3.1.1 Validação do Modelo

As Figuras 22 (a) a 22 (d) mostram as curvas IV obtidas experimentalmente sob

diferentes irradiâncias e os resultados simulados correspondentes a cada condição. A primeira

curva IV foi obtida para irradiância de 1.030W/m² e temperatura do módulo de 54°C; a segunda

curva IV foi obtida para irradiância de 1.000 W/m² e temperatura do módulo de 55°C. Na
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terceira e na quarta curvas IV, os valores de irradiância e temperatura do módulo foram de 844

W/m², 728 W/m², 46 °C e 40,5 °C, respectivamente. O melhor ajuste dos parâmetros foi Rs =

0,5 Ω, Rp = 200 Ω, n1 = 1,3 e n2 = 1,6 para ambos os GFV.

Figura 22 –Medições e simulações das curvas IV dos GFV.
G FV 1 (medido) G FV 2 (medido) Simulado

G = 1030W/m²
9 Tmod. = 58 °C
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Tensão (V)

(a)

G FV 1 (medido) G FV 2 (medido) Simulado
G = 1000 W/m²
Tmod. = 55 °C

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Tensão (V)
(b)

C
or
re
nt
e
(A
)

Co
rre

nt
e(
A)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



69

G FV 1 (medido) G FV 2 (medido) Simulado
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Para avaliação do critério de parada das simulações e da confiabilidade dos pontos das

curvas IV simulados a partir dos pontos das curvas medidas, considerou-se um desvio padrão

≤ 0,5 % em relação aos valores medidos. Essa análise utilizou um boxplot, que mostra a

distribuição e os valores discrepantes, fornecendo assim um meio para desenvolver uma

perspectiva sobre as propriedades dos dados.

A Figura 23 mostra a variação do desvio entre as simulações e as curvas medidas da

Figura 22. Para cada condição de irradiância e temperatura foram realizadas duas análises, uma

para cada GFV. Além disso, as simulações produziram resultados com valor de referência de

desvio padrão < 0,5 %, caracterizando assim a confiança do modelo.
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Figura 23 – Análise de desvio dos dados simulados em relação aos dados medidos via boxplot.

AFigura 24 compara os valores do Root Mean Squared Error (RMSE) obtidos em Salam

et al. (2010), Mahmoud et al. (2012), e Babu et al. (2016), e o modelo implementado em

Matlab/Simulink. Vale ressaltar que o objetivo desta comparação não é mostrar qual modelo é

melhor, mas sim mostrar que o modelo aqui apresentado está dentro dos limites encontrados na

literatura.

Figura 24 – Comparação dos valores de RMSE do modelo implementado emMatlab/Simulink com

outros trabalhos.
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Na Figura 25 foi possível comparar o modelo desenvolvido por Mai et al. (2016),

também no ambiente Matlab/Simulink, para o módulo FV modelo KC200GT de 60 células

policristalinas com conexão em série, sob diferentes condições de sombreamento. No caso 1

(Figura 25 (a)), 50 % da área do módulo é sombreada com dois níveis de irradiância para
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1.00 W/m²: 50 % (500 W/m²) e 80 % (800 W/m²). Nesse caso, Mai et al. (2016) considera

dois diodos de by-pass em cada conjunto de 30 células.

Figura 25 – Curvas IV experimentais e simuladas para configurações de sombreamento: (a) Dois

níveis de irradiância e (b) Três níveis de irradiância.
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Fonte: Adaptado de (MAI et al., 2016).

No caso 2 (Figura 25 (b)), o módulo é sombreado em 30 % de sua área com três níveis

de irradiância, para 1.000 W/m²: 30 % (300 W/m²), 50 % (500 W/m²) e 80 % (800 W/m²). As

curvas resultantes são consistentes com as apresentadas em Mai et al. (2016), o que mostra que

o modelo implementado em Matlab/Simulink fornece uma boa aproximação dos dados

experimentais e dos resultados do modelo de referência. Nesse caso, três diodos de by-pass

foram considerados por Mai et al. (2016) em cada conjunto de 20 células.

Boukenoui et al. (2016) realizaram sombreamento para três módulos conectados em

série, que também foram reproduzidos com modelo implementado em Matlab/Simulink. O

módulo FV utilizado foi o BP Solar MSX 120 W com 72 células policristalinas conectadas em

série. O caso 1 da Figura 26 (a) refere-se à seguinte situação: módulo 1 com 120 W/m² de

irradiância, módulos 2 e 3 com 970W/m². No caso 2 da Figura 26 (b), módulo 1 com 500W/m²,

módulos 2 e 3 com 940 W/m² e 700 W/m², respectivamente.
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Figura 26 – Curvas PV experimentais e simuladas para configurações de sombreamento: (a) Dois

níveis de irradiância e (b) Três níveis de irradiância.
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Fonte: Adaptado de (BOUKENOUI et al., 2016).

As curvas obtidas são consistentes com as apresentadas em Boukenoui et al. (2016), o

que mostra que o modelo implementado em Matlab/Simulink produz uma boa aproximação

para os valores de RMSE (W). Para Boukenoui et al. (2016), os valores de RMSE foram 2,8 W

e 2,43 W das Figuras 26 (a) e 26 (b), respectivamente. Os valores de RMSE do modelo

implementado em Matlab/Simulink foram 1,363 W e 2,28 W, respectivamente.

É importante ressaltar que a folha de dados nas condições STC foi usada para obter os

parâmetros Rs, Rp, n1 e n2 dos módulos usados nas simulações das Figuras 25 e 26. As Figuras

27 (a) e (b) ilustram as curvas IV obtidas da folha de dados (linha preta tracejada) e simuladas

(linha vermelha) com o modelo proposto neste trabalho, obtido de (BP Solar, 2002) e

(KYOCERA, 2019), respectivamente.

Figura 27 – Curvas IV obtidas da ficha técnica dos módulos: (a) KC200GT e (b) BP Solar MSX 120.
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N × I ( )× [1 +
α T − T

5 METODOLOGIAS PROPOSTAS: BASEADA NO LEVANTAMENTO DA CURVA

IV, ATRAVÉS DE NÍVEIS DE CINZA DE IMAGENS PARA MODELAGEM DA

IRRADIÂNCIA NA ÁREA SOMBREADA E MODELO PARA ESTIMAR AS

PERDAS DE POTÊNCIA NOS PONTOS PMPG E PMPL

5.1 Metodologia Proposta Baseada no Levantamento da Curva IV

A metodologia proposta nesta tese consiste na avaliação prática da irradiância total na

área sombreada e na área não sombreada de GFV. Com essas informações, o Fsomb. será calculado

e validado com dados experimentais. A irradiância total (G) no plano inclinado de um GFV pode

ser avaliada como a soma das componentes: direta (B), difusa (D) e refletida (R), conforme

escrito na Equação (32) (QUASCHNING e HANITSCH, 1998):

G = B + D + R (32)

G pode ser estimada, até certo ponto, a partir da corrente de curto-circuito medida do

GFV (ISC, medido) conforme mostra a Equação (33) (SPATARU et al., 2015):

GSTC × ISCmedido
G =

p SC, STC SC mod. ref.
(33)

Onde Np é o número de séries fotovoltaicas conectadas em paralelo no GFV; ISC, STC é a

corrente de curto-circuito do módulo FV conforme especificado em sua folha de dados nas

STC; e αSC é o coeficiente de temperatura normalizado da corrente de curto-circuito (1/°C). A

Equação (33) precisa da medição da temperatura do módulo FV, o que pode ser bastante difícil

em alguns casos. No entanto, de acordo com as referências (JAVED e ASIF, 2014; CHANDER

et al., 2015; SPATARU et al., 2015; PERRAKI et al., 2016; KIRPICHNIKOVA e

MAKHSUMOV, 2020), o ISC não varia significativamente com a temperatura. Pode-se

confirmar esta afirmação pelos resultados apresentados no Apêndice B, obtidos a partir de

quatro módulos de diferentes tecnologias. Assim, a irradiância total média no plano do GFV

pode ser descrita pela Equação (34). É importante destacar que, na maioria das instalações

fotovoltaicas residenciais distribuídas em centros urbanos (regiões mais sujeitas ao

sombreamento parcial), os GFV são formados por uma única série fotovoltaica, portanto Np = 1.

G =
GSTC× ISCmedido
Np × ISC, STC

(34)
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Da mesma forma, a irradiância total média no plano do GFV considerando a área

sombreada (Gsomb.) pode ser descrita como na Equação (35):

G somb. =
GSTC × ISC somb.
Np × ISC, STC

(35)

Observa-se que a Equação (34) e a Equação (35) desconsideram a variação de

temperatura. A redução de irradiância no plano sombreado (perda de irradiância) ΔGsomb., é

calculada com a Equação (36):

ΔG somb. = G − G somb. (36)

O Fsomb. é definido como a razão entre a perda de irradiância global devido ao

sombreamento e a irradiância global total, como mostra a Equação (37):

F somb. =
ΔG somb.

G (37)

O cálculo do fator de sombreamento dado na Equação (37) é simplificado, pois este

parâmetro é formalmente definido apenas para a componente de feixe direta, como é o caso

apresentado em Moreno et al. (2010). No entanto, o cálculo aproximado do fator de

sombreamento em termos de medidas de irradiância total representa uma importante redução

no número de variáveis a serem medidas e calculadas na metodologia empregada, enquanto não

foi verificada perda significativa de desempenho do modelo, conforme demonstrado nos

resultados da comparação experimental. A Figura 28 mostra um esquema do procedimento

proposto para estimar a irradiância total média em vários pontos do plano do GFV e,

posteriormente, o fator de sombreamento. A técnica também pode ser utilizada como uma

ferramenta inovadora no desenvolvimento e na validação de novos modelos que visam melhor

descrever os efeitos do sombreamento parcial por meio da avaliação de curvas IV sob condições

de irradiância não uniformes, como será mostrado posteriormente neste trabalho.
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Entrada Saída

Medição da
curva IV

Pré-processamento da curva IV
(Rotina para localizar ISC somb.)

Eq. (34)
Eq. (35)
Eq. (36)
Eq. (37)

FSomb. Somb., G , G

Medição da temperatura
(Pt 100, °C)

G
GSomb

.
Modelo do GFV

Avaliação das curvas IV
(medidas e simuladas)

Distribuição da irradiância

Figura 28 – Fluxograma da metodologia para estimativa de Gsomb., G e Fsomb. e avaliação do modelo do

GFV.

5.1.1 Medição da Irradiância Total na Área Sombreada e na Área Não Sombreada do GFV

Esta subseção descreve o procedimento experimental realizado para validar a

metodologia utilizada para estimar as perdas de irradiância devido ao sombreamento projetado

por obstáculos ao redor do GFV. O experimento consiste na medição das curvas IV dos dois

GFV, idênticos, um em condição de sombreamento parcial e outro não sombreado (o Apêndice

B fornece mais detalhes sobre como as curvas de IV foram obtidas). Os GFV usados fazem parte

de dois SFV idênticos conectados à rede (consultar a subseção 4.1). Os testes são realizados

quando os inversores fotovoltaicos estão desligados. Ou seja, neste trabalho, apenas os GFV são

analisados sem considerar a influência do inversor na sua polarização. Modelar a eficiência

SPMP do inversor de acordo com o nível de potência a ser processado poderia abordar a

influência do inversor (FIGUEIREDO et al., 2021).

As variáveis obtidas a partir das medições das curvas IV são utilizadas para compor um

banco de dados. Uma rotina é usada para varrer as curvas e encontrar os valores para ISC Somb.

O fluxograma mostrado na Figura 29 detalha como esta rotina funciona e como os valores de

irradiância podem ser obtidos.
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Início

I =[I(1), I(2),..., I(N)]
V =[V(1), V(2),...,V(N)]

I(1)=ISC
V(1)=0

calcular G
Eq.(3)

inicializar
ISC somb. e Voc somb.

j=0 , i=2

i = N ?
Sim

Então

Não

ISC somb.

I(i) XV(i) < I(i+1) X V(i+1)
&

I(i) X V(i) < I(i-1) XV(i-1)
?

Sim
j = j+1 ISC somb.(j) = I(i)

Voc somb. (j) = V(i)

Não
i = i+1

ISC somb. =[ISC somb.(1), ISC somb.(2),..., ISC somb.(j)]
Voc som.=[Voc somb.(1), Voc somb.(2),...,Voc somb.(j)]

Gsomb.=[Gsomb.(1), Gsomb.(2),...,Gsomb.(j)]

Figura 29 – Rotina para localizar ISC somb.

Um experimento com os dois GFV (ver Figura 19) utilizou a rotina descrita na Figura

29. O experimento usou um poste para produzir sombreamento no GFV 2, enquanto o arranjo

GFV 1 permaneceu sem sombra, como mostrado na Figura 30. O sombreamento com o poste foi

escolhido por facilitar a fixação do sensor para medição da irradiância G somb. medido. A

irradiância G somb. medido, associada à irradiância G, é a chave para validar a metodologia

proposta nesta pesquisa. Neste experimento, as curvas IV e os valores de irradiância dos

sensores são medidos simultaneamente para garantir que os dados sejam obtidos nas mesmas

condições de operação. O erro relativo (EG somb.), calculado pela Equação (38), é utilizado para

avaliar os resultados da metodologia da curva IV.

EG somb. medido =
G somb. medido−G somb. calculado × (100 %) (38)

G somb. medido

Onde: G somb. medido e G somb. calculado são respectivamente a irradiância medida pelo sensor

e calculada pela Equação (35). A mesma avaliação pode ser realizada para a irradiância fora da

área de sombreamento, utilizando-se a Equação (34).
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Figura 30 – Experimento para validação da metodologia proposta obtendo a irradiância na região

sombreada e fora da região sombreada: (a) Medição por sensores, um na região sombreada e outro

fora dela, e (b) Utilizando a curva IV (método proposto).

G medida = 1000 W/m² G somb.medida = 472 W/m²

(a)

(b)

A Tabela 6 resume os valores medidos e calculados para G e G somb. Avaliaram-se

diferentes níveis de irradiância e foi calculado os erros relativos com base na irradiância total

obtida tanto pela curva IV quanto medida pelos sensores. Considerando os valores de Gsomb., o

erro relativo variou de -1,09 % a +3,38 %, com média de -0,5 %. Esses resultados mostram

que a metodologia aplicada na Figura 29 (b) pode ser utilizada para calcular a irradiância total

no plano do GFV sombreado, com a vantagem de evitar o uso de vários sensores de irradiância

para mapear as regiões sombreadas e não sombreadas. Evitar vários sensores de irradiância para
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8
G calculado = 998W/m² (estimado com ISC)
G somb. calculado = 488W/m² (estimado com ISC so
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mapear a irradiância pode ser muito útil na etapa de desenvolvimento, ajudando a validar outros

modelos destinados a avaliar os impactos do sombreamento em SFV.

Tabela 6 – Medido e calculado para G e G somb.

Condição Medido (W/m²)
G medido, G somb. medido

Metodologia proposta (W/m²)
G calculado, G somb. calculado

Erro relativo ( %)
EG, E G somb.

Não sombreado 966 960 -0.62
Sombreado 456 451 -1.09
Não sombreado 963 959 -0.41
Sombreado 454 462 1.76
Não sombreado 1000 998 -0.20
Sombreado 472 488 3.38
Não sombreado 981 978 -0.30
Sombreado 410 415 1.21
Não sombreado 979 975 -0.40
Sombreado 398 410 3.00
Não sombreado 953 946 -0.73
Sombreado 380 385 1.30

Além disso, está metodologia pode ser empregada para melhorar e validar modelos que

focam na avaliação do impacto do sombreamento em GFV. Vale ressaltar que quando diferentes

áreas são sombreadas em diferentes níveis, a instalação de um sensor em cada área de

sombreamento e o sensor fora das áreas de sombreamento torna a avaliação muito mais

complicada. Na Tabela 6, foram comparados os valores de irradiância extraídos das curvas IV

pela metodologia proposta com os valores registrados pelos sensores de irradiância. Os

resultados mostraram que é possível medir os diferentes níveis de irradiância pela análise da

curva IV, sem sensores adicionais.

No capítulo 6 item 6.5, foi realizado um estudo de caso para demonstrar que os usuários

podem aplicar a metodologia proposta mesmo em situações de sombreamento muito mais

complicados. Eles são difíceis de serem avaliados pelos métodos existentes na literatura devido

à falta de informações sobre a distribuição dos níveis de irradiância nos diversos pontos do GFV.

5.2 Modelo Empírico Proposto para Estimar as Perdas de Potência nos Pontos PMPG

e PMPL

Com base nos dados obtidos através da metodologia descrita anteriormente, foi possível

obter uma correlação que permite determinar a potência FV em múltiplos pontos de máxima

potência (PMPL e PMPG) causados pelo efeito de sombreamento parcial nos módulos FV. Para

o desenvolvimento do modelo analítico, esta tese realizou análises estatísticas para verificar
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uma relação funcional entre a variável dependente (potência) com as demais variáveis

independentes (corrente, tensão, fator de sombreamento, temperatura do módulo). Essa análise

estatística foi necessária para estabelecer uma equação que representasse o fenômeno em estudo

sem muito esforço computacional.

Para melhor explicar como funciona o modelo proposto, será utilizado um exemplo para

chegar à generalização da equação. Considera-se o sombreamento representado no módulo FV

da Figura 31 (a) e caracterizado pelas curvas IV e PV da Figura 31 (b), que ilustra também as

curvas IV e PV do módulo não sombreamento, onde é observado um único ponto PMP

(P N-somb). Por outro lado, a curva PV do módulo FV sombreado tem dois: um PMPL e um

PMPG.

Figura 31 – Exemplos de perfis de sombreamento sobre o módulo fotovoltaico: (a) Um exemplo

particular de sombras projetada sobre o módulo fotovoltaico e (b) Curvas de IV e PV do módulo FV

composto por três submódulos.

(a) (b)

Varrendo a curva IV, a partir de ISC em direção a Voc, o primeiro PMPL encontrado na

curva PV é P1 seguido por P2 e, finalmente, o PMPG em P3. O modelo proposto visa estimar

todos os PMPL e PMPG (isto é, P1, P2 e P3). Pode-se avaliar esses pontos da seguinte forma:

(1 − F somb. 1) × I SC, STC ( )P1 = G× [
GSTC

] × S 1 × VS1 × �

(1 − F somb. 2) × I SC, STC ( )P2 = G× [
GSTC

] × (S 1 + S 2) × VS2 × � (39)
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somb. somb.

(1 − F somb. 3) × I SC, STC ( )P3 = G× [
G STC

] × (S 1 + S 2 + S 3) × VS3 × �

Onde S1 = 1 para P1, S1+S2= 2 para P2 e S1+S2+S3 = 3 para P3 (ver Figura 31 (b)). Pode-

se generalizar a Equação (39) pela Equação (40):

j(1 − F somb. X ) × I SC, STC
Psomb. X = G× [

G STC
] × (∑S X) × VS × �) (40)

=1

P somb. x representa a potência fornecida pelo módulo FV (ou GFV) sombreado. Vs é

tensão de cada submódulo que pode ser calculada de forma aproximada dividindo-se a tensão

de circuito de aberto do GFV pelo número de submódulo (VS = Voc / j; com VS=V1=V2=…V j),

x é o submódulo correspondente, e j é o número total de submódulos, portanto x = 1…j.

Considerando os efeitos numéricos da temperatura em Voc do módulo, pode-se estimá-

la através da Equação (41):

Voc,Tmod. = Voc, STC × (1 + β oc × (T mod. − T ref.)) (41)

O modelo analítico proposto considera um fator de correção das perdas de potência

devido ao sombreamento (ε). Este fator é uma função apenas do Fsomb.; portanto, os diferentes

perfis de sombreamento estão implicitamente correlacionados. Para o cálculo de ε, propõe-se a

seguinte expressão:

a × b × F somb.
� =

1 + F × (c + d × F ) (42)

Onde a = 0,77, b = 6,96977, c = 5,56091 e d = 3,45399. Esta pesquisa estabeleceu esses

coeficientes através de dados experimentais após reproduzir exaustivamente os testes.
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5.3 Modelagem da Irradiância Através de Imagens na Área Sombreada de Módulos

Fotovoltaicos por Meio de Análise de Distribuição dos Valores dos Níveis de Cinza

Considerando todos os pontos levantados na Introdução desta tese, essa subseção tem

por objetivo propor o uso de níveis de cinza de imagens para estimar a irradiância na área

parcialmente sombreada feitas inicialmente, com câmeras de aparelho celular, mais que pode

ser feita com qualquer outro equipamento para essa finalidade. A partir desses níveis de cinza

desenvolver um modelo empírico que relacione o com a irradiância na região de sombra.

5.3.1 Conceitos Básicos de Imagens Digitais

Uma imagem digital é a representação de uma imagem bidimensional usando números

binários codificados, de modo a permitir que o armazenamento, transferência, impressão ou

reprodução e seu processamento seja possível por meio eletrônico. A seguir são apresentados

alguns conceitos que se julgou necessários para o desenvolvimento desse trabalho.

 Pixel

A palavra pixel é uma combinação dos termos picture e element podendo ser entendida

como elemento de imagem. É a menor unidade de uma imagem digital, independente da sua

fonte.

 Profundidade de bits

É uma propriedade da imagem que quantifica quantas cores únicas estão disponíveis na

paleta de cores de uma imagem que são utilizadas para especificar cada cor. Por exemplo, para

uma imagem em tons de cinza, a profundidade de bits quantifica quantas gradações únicas de

cinza estão disponíveis.
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 Resolução de uma imagem

A resolução de uma imagem refere-se aos pixels (ou pontos) dessa imagem. Por

exemplo, resoluções como 1024 x 768, 800 x 600 e 320 x 240, todos tem o número em pixel

respectivamente, a largura e altura da imagem. Tais medidas estão relacionadas à quantidade

de detalhes e nitidez de imagem digital. A resolução de uma imagem pode ser calculada tanto

em DPI (Dots Per Inch - pontos por polegada) ou PPI (Pixel Per Inch - pixel por polegada).

 Segmentação

A segmentação tem por objetivo isolar regiões da imagem (ou um conjunto de pontos)

de interesse por serem pertencentes ao objeto ou partes importantes para posterior análise.

 Extração das características

A partir da imagem já segmentada, o objetivo da extração da(s) característica(s) é buscar

obter dados relevantes ou atributos das regiões destacadas, como, por exemplo, dimensões,

geometria, propriedade de cor, luminosidade e textura.

 Histograma

O histograma de imagem é um conjunto de números indicando a frequência de pixel

naquela imagem ou região da imagem que apresenta um determinado nível de cinza. Estes

valores são representados por gráfico que fornece para cada nível de cinza o número (ou

percentual) de pixels correspondentes. Através da visualização do histograma de uma imagem

é possível obter indicações do nível de contraste, ou seu brilho médio, isto é, se a imagem é

predominantemente muito clara ou escura.

5.3.2 Descrição Matemática de Imagens Digital

Para fins computacionais, imagem é uma representação em duas dimensões de um

objeto com um conjunto finito de valores digitais inteiros, onde cada valor é um pixel. Uma
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Um pixel f(x,

imagem refere-se a uma função bidimensional. Ela é descrita por uma matriz N x M de valores

de pixel representada por (p (x, y)) que são números inteiros positivos e que indicam a

intensidade de cor em cada posição (x, y) da imagem. A Figura 32 ilustra a representação

matricial de uma imagem.

Figura 32 – Representação matricial de uma imagem N xM.

00 1 2 3 ... ...N - 1 y
1
2
3

M - 1
y)

x

Uma imagem pode ser descrita matematicamente por uma função f (x, y) relacionada

através da Equação (43).

f(x, y) = i(x, y) × r(x, y) (43)

Onde i (x, y) é a iluminância em um determinado ponto especifico p (x, y), que

representa a quantidade de luz que incide sobre o objeto, e r (x, y) é a refletância ou

transmitância própria do objeto, cujo valor revela a fração da luz incidente que objeto vai

transmitir ou refletir ao ponto p (x, y). A reflectância é limitada por (0) (absorção total) e (1)

(reflectância total). A Figura 33 mostra três posições diferentes da iluminância incidindo na

superfície de um módulo FV bem como a refletância nesses pontos.

...
...
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I2

R2

Figura 33 – Representação dos componentes iluminância (I) e refletância (R) de uma imagem de um

módulo fotovoltaico.

A intensidade da função f nas coordenadas (x, y), é denominada nível de cinza

(MARQUES FILHO et al 1999) (ou tons de cinza) da imagem naquele ponto e é representada

por Nc. Vale ressaltar que esse valor estará no intervalo de Nc min. ≤ Nc ≤ Nc máx., sendo Nc

min. e Nc máx. (valores positivos e finitos) denominados de escala de cinza da imagem.

Em imagens monocromáticas, isto é, vários tons de uma única cor que são usados para

formar uma imagem, Nc = 0 é considerado preto e Nc = W-1 é considerado branco na escala.

Todos os valores intermediários de cinza variam do preto ao branco. Em imagens que possui

informações em intervalos ou bandas distintas de frequência, é necessária uma função para cada

banda. Esse é caso de imagens coloridas (que são formadas de cores primárias, como vermelho

(R - red), verde (G – green) e azul (B - blue), conhecidas como padrão RGB).

O grau de discernimento de detalhes de uma imagem depende muito dos valores de N e

M e o número de níveis de cinza da imagem. Por exemplo, uma imagem 128 x 128 com 64

níveis de cinza requer 12288 bytes ou 12 megabytes, para armazenamento. Para obter-se uma

imagem digital de qualidade semelhante à de uma imagem de televisão Preto e Branco, por

exemplo, são necessários 512 x 512 pixels e de 16 a 32 níveis de cinza no máximo. A maioria

dos sistemas de visão artificial utiliza imagens com 256 níveis de cinza. Convém lembrar que,

quanto maior for N, M e níveis de cinza, maiores serão os custos de armazenamento desta

imagem. Convém lembrar, ainda, que uma “boa” imagem é muito difícil de definir, visto que

qualidade, além de ser um critério subjetivo, é também fortemente dependente da aplicação na

qual será utilizada.

Como já comentado, através da visualização do histograma pode-se obter várias

indicações, e através dessas indicações, pode-se inferir várias medidas estatísticas a partir do
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histograma de uma imagem, tais como valores máximos e mínimos, valor médio, variância e

desvio padrão dos níveis de cinza da imagem.

Nesta tese o interesse em particular consiste em encontrar o valor médio dos níveis de

cinza, de imagens de módulos submetidos a sombreamento parcial. Nesse caso, a valor médio

(µ̅�) de uma imagem é calculado pelo somatório dos valores de Nc de todos os pixels dividido

pelo número total de pixels (n pixels). Onde n pixels é uma matriz M x N. A Equação (44) descreve

a média dos níveis de cinza:
n

Nc
µ̅� =∑M× N = n

k=1 pixels
(44)

A variância de uma imagem representa o valor do desvio dos níveis de cinza da imagem

em relação ao nível de cinza médio, calculado pela Equação (45):
n (N c − µ̅)2

σ2 =∑ ki i (45)
i

k=1
M×N = n pixels

5.3.3 Conjunto de Dados de Imagem Digital

O conjunto de dados de imagens foi obtida através de experimentos realizado na área

de testes do GEDAE. A configuração experimental consiste em quatro módulos FV, sendo dois

livres da sombra, usados como referência, e dois operando sob influência do sombreamento

parcial.

Essa fase experimental tem por objetivo investigar a possibilidade de relacionar os

níveis de cinza com a irradiância na área sombreada. Para que essa meta seja alcançada, foram

definidas as distâncias entre o módulo FV, a câmera do aparelho celular e o poste que gera

sombra, sendo todas essas distâncias mantidas fixas durante os dias de experimentos.

Ao iniciar a realização dos experimentos, percebeu-se que medir a redução da

irradiância na área sombreada de forma idêntica, sem interferir nas imagens da área sombreada

do módulo FV, não seria uma tarefa fácil. De fato, inserir sensor de irradiância na área

sombreada sem que omesmo cause sombras adicionais só foi possível pela reprodução de forma

idêntica do aparato utilizado como obstáculo que causa o sombreamento.
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A alternativa, então, foi reproduzir a sombra idêntica à projetada na superfície do

módulo FV, tal como pode-se observar na Figura 34. Essa figura mostra a configuração

experimental para um par de módulos FV e os postes construídos para produzir a sombra

parcial.

Figura 34 – Representação da configuração experimental realizada na Área de Testes do GEDAE.

Como pode ser observado na Figura 34, a distância entre o plano contendo a superfície

dos módulos FV e as alturas dos postes é de 0,72 m, e a distância da lateral do módulo FV

sombreado ao primeiro poste e do sensor ao segundo poste é de 0,25 m.

A ideia do experimento é que seja possível obter todas as variáveis necessárias para o

cálculo e a estimativa da redução da potência do módulo FV devido ao sombreamento parcial.

Sob essa perspectiva, escolheu-se a área de testes descrita na seção 4.2, pois nessa área de testes

é possível realizar o levantamento das curvas IV a cada minuto, medir a irradiância no plano

do módulo FV e a temperatura do módulo FV simultaneamente através de seus respectivos

sensores. A Figura 35 (a) mostra o módulo fotovoltaico YL250 – 29b do fabricante Yingli e uma

das maneiras de realização da sombra, bem como a posição do aparelho celular. Na Figura 35

(b) é possível observar o módulo fotovoltaico KD250GH – 4FB2 do fabricante Kyocera, e dessa

vez o poste é utilizado na vertical como outra possibilidade de realização da sombra. Também

é possível observar os sensores de irradiância fora e dentro da área de sombra.
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Figura 35 – Imagem do experimento: (a) Módulo FV YL250P – 29b do fabricante Yingli, sombra

parcial gerada com um poste na horizontal e o aparelho celular utilizado para adquirir as imagens, (b)

Módulo FV KD250GH – 4FB2 do fabricante Kyocera, sombra parcial gerada por um poste na vertical

e células de referência fora e dentro das áreas sombreada.

(b) (b)

Os módulos utilizados nos experimentos possuem três diodos de by-pass, mais detalhes

podem ser obtidos na seção 4.2. Como já comentado, um segundo módulo com as mesmas

características elétricas ao qual está sendo submetido ao sombreamento foi medido livre da

sombra. Isso é importante, pois permite calcular de fato a redução da potência do módulo

sombreado e, assim, pode validar ou refutar o proposto nesse capítulo com um certo grau de

confiança.

5.3.4 Descrição da Metodologia para Extração dos Níveis de Cinza

A metodologia proposta nesta fase está delineada na Figura 36, que ilustra as principais

etapas realizadas. A etapa de segmentação permite realizar a identificação do sombreamento,

pois subdivide a imagem em suas partes área sombreada e não sombreada. O nível da subdivisão

depende do problema a ser resolvido, ou seja, a segmentação é iterativa e deve parar quando o

problema de interesse em uma aplicação estiver isolado. Nesta tese, consiste apenas em isolar

a área sombreada para posterior análise.

Na etapa de homogeneização, somente a diminuição da irradiância é computada de fato,

independente da distância entre a câmera e o módulo, do ângulo, do tipo de câmera do celular

e da tonalidade das células que constituem o módulo FV.
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A homogeneização consiste em extrair a região de interesse, isto é, cada sombra

projetada na superfície do módulo e gerar um histograma correspondente, necessária na

próxima etapa. O processamento e análise das imagens foram realizados com o software ImageJ

destinado a processamento de imagens. O ImageJ (desenvolvido por Wayne Rasband the

Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland) é um

programa de processamento digital de imagens de domínio público, gratuito, de uso

consolidado pela comunidade científica, principalmente na área de microscopia. O ImageJ foi

feito para ser um programa de arquitetura aberta que pode ser expandido via Java e em plugins

e macros, para mais detalhes consultar (https://imagej.nih.gov/ij/).

Figura 36 – Fluxograma para extração dos níveis de cinza.

µefetivo= µn_somb. -µsomb.

Na Figura 36 observam-se as variáveis µ̅somb. e µ̅n_somb., que são as médias dos níveis de

cinza da área sombreada e da área não sombreada, e µ̅efetivo, que é a diferença entre as duas

grandezas.

No software ImageJ, primeiro é escolhido o local onde estão o conjunto de imagens.

Para medir a área ocupada pela sombra, cada imagem é executada ao comando

https://imagej.nih.gov/ij/
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“File>Open>Open Next” localizado no menu no modo automático. Se necessário, era ajustado

pelo operador para cada imagem, através do polígono de seleção para delimitar a área onde

deseja-se obter as características.

Após o ajuste, o comando “Analyze >Histogram>Copy” do menu era aplicado para se

registrar o histograma da área ocupada pela sombra. O segundo passo é exportar os dados

gerados para um arquivo xlsx. O mesmo polígono é arrastado para área não sombreada afim de

manter as mesmas dimensões da área sombreada, em seguida o procedimento é repetido para

exportação dos dados.

A partir da descrição acima, na Figura 37 observa-se um gráfico dos histogramas

gerados no arquivo com extensão xlsx. O eixo das ordenadas corresponde a quantidade de pixels

contidos na área delimitada pelo polígono de seleção. No eixo das abscissas corresponde aos

níveis de cinza, que são as variáveis de interesse para esse trabalho. Nesse caso especifico, a

média para área sombreada foi de 55,4 e, para área não sombreada, de 101,6, correspondendo

a uma média efetiva µ̅efetivo= 46,2.

Figura 37 – Exemplo de histograma extraído com o software ImageJ e exportado para um arquivo xlsx

das áreas sombreada e não sombreada.

Quando se usa imagem para inferir características de um problema especifico, como é

o caso de sombreamento parcial, a grande questão que surge é como delimitar área a extrair as

características necessárias para representação do problema? Além disso, a área sombreada é

suficiente para caracterizar, nesse caso, a redução da irradiância? A Figura 38 ilustra essa

questão de duas maneiras diferentes para extrair os níveis de cinza.
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Na Figura 38 (a), uma ferramenta do software ImageJ “Line” é utilizada para extrair os

níveis de cinza em função da distância em pixels. Já na Figura 38 (b) é utilizado, com o mesmo

software, a própria geometria da sombra para extrair os níveis de cinza. Essas duas situações

foram consideradas como consideração A e consideração B, respectivamente.

Figura 38 – Duas maneiras diferentes de extrair as características da área sombreada: (a) Linha de

seleção usada e (b) Polígono de seleção contornando a sombra.

(a) (b)

Os níveis de cinza relacionados a Figura 38 são mostrados na Figura 39. A consideração

B é plotada no eixo secundário das ordenadas enquanto que a consideração A é plotada no eixo

primário das ordenadas. Além disso, as médias também são plotadas em cada eixo

correspondente. Como se pode observar, na consideração A, ocorre três picos de níveis de cinza.

Esses picos são provenientes das três trilhas metálicas que constituem a célula (bem mais claras

em relação a tonalidade da célula). Essa ocorrência é devido a maneira como é extraído os

níveis de cinza, pois na consideração B os níveis de cinza correspondentes as trilhas são

suavizadas em torno da média. É importante notar que, apesar dessa diferença entre os níveis

instantâneos de cinza, a média difere apenas uma unidade uma em relação a outra.

Em se tratando de sombreamento parcial em GFV, a característica relatada acima é

importante, pois, em muitos casos práticos de sombreamento, dificilmente haverá uma

geometria bem definida, como é o caso da Figura 38 (b), portanto, esse fato corrobora para a

proposta da abordagem regressiva utilizando níveis de cinza para estimar a irradiância na área

sombreada, pois não se limita, a princípio, a um sombreamento específicos com geometria bem

definida.
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Figura 39 – Exemplo de níveis de cinza obtidos de duas maneiras diferentes: - Consideração A (eixo

primário); Consideração B (eixo secundário).

Outro ponto que merece atenção é em relação a extensão da sombra que incide sobre o

módulo FV. O questionamento, nesse sentido, surge quando é verificado os níveis de cinza ao

longo de toda a extensão da sombra, então deve-se perguntar: a sombra com extensão curta

possui as mesmas médias de cinza que uma sombra com extensão longa? Nesta tese uma

sombra curta é considerada quando o seu comprimento é equivalente à de uma célula FV

comercial, isto é, 15 cm, e uma sombra com extensão longa são aquelas maiores que 15 cm.

A Figura 40 (a) mostra uma sombra curta incidindo em um dos sub-módulos YL250P e

em um dos sub-módulos KD250GH – 4FB2. Em cada um dos módulos usados nos

experimentos, também é mostrado a área sombreada e não sombreada usadas na obtenção das

informações dos níveis de cinza. A Figura 40 (b) é mostrado os níveis de cinza dessas áreas,

onde nota-se que os níveis instantâneos de cinza apresentam um comportamento mais ou menos

regular em torno da média, o que pode estar associado a um nível único nível de irradiância.
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Figura 40 – Sombreamento parcial em metade de um sub-módulo com sombra curta: (a) sub-módulo

YL250P – 29b e KD250GH – 4FB2 e (b) Gráfico dos níveis de cinza correspondente.

(a)

(b)

Por outro lado, um sombreamento com extensão de sombra longo como mostrado nas

Figuras 41 (a) e 42 (a), os níveis de cinza apresentam uma tendencia de aumento à medida que

se aproxima do final da extensão da sombra, tal como pode ser visto nas Figuras 41 (b) e 42
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(b). Isso pode ser utilizado para determinar os diferentes níveis de irradiância que podem

ocorrer provenientes de um sombreamento longo provenientes de um mesmo obstáculo,

seccionando a curva dos níveis de cinza.

Figura 41 – Sombreamento parcial em um submódulo com sombra longa: (a) Submódulo YL250P –

29b e (b) Gráfico dos níveis de cinza correspondente.

(a)

(a)



94

Figura 42 – Sombreamento parcial em um submódulo com sombra longa: (a) Submódulo
KD250GH – 4FB2 e (b) Gráfico dos níveis de cinza correspondente.

(a)

(b)

5.3.5 Correlação dos Níveis de Cinza com Irradiância na Área Sombreada

As primeiras perguntas de pesquisa que foram realizadas dentro desse tema foram:

existe alguma correlação entre os níveis de cinza e a irradiância na área sombreada? Caso exista,

esta seria suficiente para obtenção de um modelo analítico? Os dados apresentados a seguir
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tentam responder a essas perguntas com base nas observações das amostras realizadas durante

toda a fase experimental.

No total foram capturadas 612 imagens, das quais metade foram reservas para a

obtenção do modelo e o restante foram designadas para validação do mesmo e posterior

implementação em outras análises.

Para que fosse possível a construção desse conjunto de dados, a cada imagem registrada

foi anotada com a data e hora de sua captura e em paralelo foram buscados nos arquivos

registrados pelo sistema de aquisição da área de testes a irradiância na área sombreada, medida

pelo sensor, naquela mesma data e hora corresponde a imagem (s). A Figura 43 apresenta as

amostras dos níveis de cinza e a irradiância na área sombreada.

Figura 43 – Distribuição dos níveis de cinza e da irradiância na área sombreada.

No eixo primário das ordenadas estão os níveis de cinza e no eixo secundário das

ordenas foram plotados os dados de irradiância. Os dados apresentam uma certa regularidade

para determinados valores de irradiância, o que não é muito fácil de ser observado em um

primeiro momento. Por esse motivo, a Figura 43 foi dividida em regiões 1, 2 e 3. Na Figura 44

são plotados os valores da irradiância em função dos níveis de cinza, e vale ressaltar que as

regiões 1 e 3 foram unidas, por apresentarem praticamente os mesmos níveis de irradiância.
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Figura 44 – Organização da distribuição da irradiância em função dos níveis de cinza.

Um algoritmo feito em ambiente Matlab foi executado para filtrar pontos de “outliers”

(pontos atípicos) realizando uma frequência de corte nos pontos extremos. O algoritmo

funciona basicamente da seguinte maneira: se existe um nível de cinza para um determinado

intervalo de irradiância, qualquer valor de níveis de cinza encontrado com esse mesmo valor

fora desse intervalo ao longo da amostra, deverá ser excluído, caso contrário, o ponto é agregado

ao intervalo. Por exemplo, para o nível de cinza com intervalo de [46 46,4] o intervalo de

irradiância é 208 á 211 W/m², qualquer valor de nível de cinza encontrado com esse valor fora

do intervalo é excluído.

Os valores utilizados nos filtros se basearam na dispersão dos valores de irradiância em

torno de um único nível de cinza, obtidos com as amostras. Nas regiões 1 e 3 ocorrem os

maiores níveis de dispersão. Voltando ao exemplo, do nível de cinza com intervalo de [46 46,4],

foram encontrados 3 valores de irradiância para esse único nível. Para um nível de cinza com

0intervalo de [48 48,4], foram encontrados 11 valores de irradiância dispersos no entorno desse

nível de cinza. A Figura 45 ilustra essa dispersão.
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Nc Nc

Figura 45 – Exemplo de dispersão dos valores de irradiância para um único nível de cinza.
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Nota-se que a amplitude dos valores de irradiância é maior nas regiões 1 e 3,

aproximadamente 7 W/m². Esse fato faz com que os pontos da região 2, mostrados na Figura

44, estejam mais “contínuos” em relação aos outros pontos das regiões 1 e 3. Por sua vez, essas

duas regiões (1 e 3) apresentam uma maior densidade de pontos.

 Modelo Desenvolvido

De acordo com os dados dos níveis de cinza e irradiância apresentados, um modelo

analítico dividido em duas etapas foi proposto. A primeira parte deve conter os níveis de cinza

acima de 48, enquanto que a segunda parte deve conter o intervalo de níveis de cinza de 37 a

46. Para auxiliar na construção do modelo foi utilizado o software Curve Expert Professional,

que é destinado a análise de regressão não linear.

Com base na representação gráfica da Figura 44, é proposto um modelo descrito pelas

Equações (46) e (47), que permitem estimar a irradiância na área sombreada. A Equação (46)

descreve a primeira parte do modelo analítico.

G somb. (Nc)
Nc × βNc + δNc

=
1 + Nc × (λ + Nc × ξ ) se, 48 ≤ Nc (46)

Onde: Gsomb. (Nc) é a irradiância na área sombreada em função dos níveis de cinza, Ncé

o nível de cinza da área sombreada, βNc, δNc, λNc e ξNc são os coeficientes de ajuste, cujos

valores são:

Irr
ad
iâ
nc
ia

(W
/m
²)

Irr
ad
iâ
nc
ia

(W
/m
²)
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βNc = 9,41337 × 106

δNc = 1,70015 × 105

λNc = 1,60348 × 103

ξNc = −2,77517 × 101

A segunda parte do modelo é dada pela Equação (47):

G somb. (Nc) = δNc + βNc × cos(Nc × λNc + ξNc) se, 37 ≤ Nc ≤ 46 (47)

βNc = 4,33842 × 102

δNc = 2,28458 × 102

λNc = 4,10576 × 10−1

ξNc = −2,9107640

Implementando o modelo nas amostras da Figura 43, os resultados são apresentados na

Figura 46. A validação do modelo é definida, nesta fase, verificando se os dados estimados

apresentam uma conformidade com os dados medidos. O modelo estima a irradiância com uma

precisão aceitável para os propósitos desse trabalho. Valores de irradiância iguais ou superiores

a 200 W/m² foram estimados com a segunda parte do modelo, e valores inferiores foram

estimados com a primeira parte do modelo. Para a Equação (46) foi obtido um valor de RMSE

= 4,8 W/m² e, para a Equação (47), obteve-se RMSE = 8,2 W/m².
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Figura 46 – Gráfico das irradiâncias medidas com a célula de referência e estimadas com o modelo

proposto.

O próximo passo foi verificar se o modelo consegue estimar a irradiância na área

sombreada a partir de imagens que não estão dentro das amostras da Figura 43. Assim, foram

selecionadas 53 imagens de sombreamento parcial dos módulos YL250P – 29b e KD250GH –

4FB2 e extraídos os níveis de cinza e, posteriormente, implementados no modelo. A Figura 47

mostra o resultado obtido.

Figura 47 – Gráfico das irradiâncias medidas com a célula de referência e estimadas com o modelo

proposto com imagens aleatórias.
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Para comparar as irradiâncias medida e estimada foram utilizados dois coeficientes, o

coeficiente de correlação de Pearson (r) e o coeficiente de determinação ou explicação (r²). O

r é uma medida de uso frequente para estabelecer a associação entre duas variáveis

quantitativas, isto é, o grau de relação entre elas. É um índice adimensional com valores situados

ente -1 e +1, que reflete a intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados.

O r² é uma medida de ajustamento de valores observado em relação aos valores

estimados. Será utilizado como um parâmetro que consegue explicar através dos valores

estimados com o modelo as irradiância na área sombreada. Geralmente, r² é dado em

porcentagem. A Equação (48) possibilita o cálculo de r.

n × ∑Gsomb. medido (i) × Gsomb.(Nc) (i) −∑Gsomb. medido (i) × ∑Gsomb.(Nc) (i)
r = (48)

2
√{n × ∑(Gsomb. medido (i))

2
− ∑(Gsomb. medido (i))

2
} × {n × ∑(Gsomb.(Nc) (i))

2
− ∑(Gsomb.(Nc) (i)) }

Onde é Gsomb. medido é a irradiância medida pelo sensor na área, n é o tamanho da

amostra e i é um ponto especifico dentro da amostra. O r² pode ser calculado através da Equação

(49):
2

r2 = 1 −
∑(G somb. medido (i) − pi) (49)

∑(G somb. medido (i) − G̅
2

somb.(Nc)(i))

Onde G̅somb.(Nc)(i) média das amostras da irradiância na área sombreada estimada e pi é

chamado de resíduo dado pela Equação (50)

pi = G somb.(Nc) (i) − G somb. medido (i) (50)

O valor de r encontrado foi de 0,9983, e o valor de r² foi de 0,9967. Isso significa que

existe uma correlação forte entre a irradiância medida e estimada e, além disso, o modelo

consegue explicar 99,67 % da irradiância na área sombreada.

Ao estabelecer um modelo de regressão, é necessário seguir alguns pressupostos que, de

acordo com LEVINE et al. (2005), dentre outros, destaca-se a normalidade dos resíduos,

independência dos erros e linearidade. Assim, a análise dos resíduos tem uma importância

fundamental na verificação da qualidade dos ajustes. Se o modelo ajustado for apropriado para

os dados, não haverá padrão na distribuição de resíduos e, como a relação entre os níveis de

cinza e a irradiância não é linear, os resíduos ficam dispersos aleatoriamente em torno de zero
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entre valores positivos e negativos, indicando o comportamento esperado para distribuição dos

erros. Isso pode ser verificado através da Figura 48.
Figura 48 – Representação dos resíduos do modelo desenvolvido para diferentes valores de

irradiância.
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6 RESULTADOS

Este capítulo apresenta as análises dos resultados de todas as etapas realizadas nestea

trabalho. São feitas as análises dos dados da metodologia proposta para estimar o fator de

sombreamento e a irradiância em GFV parcialmente sombreados e o modelo matemático

desenvolvido para estimar as perdas de potência nos pontos PMPL e PMPG. Além disso, é

realizada uma comparação desse modelo com modelos matemáticos desenvolvidos por

Martínez-Moreno et al. (2010) e com o software PV Syst 7 (2021). É também analisado o GFV

de 1,5 kWp da seção 4.1 sob influência do sombreamento parcial, a partir de medições

realizadas como umWattímetro e aplicação do modelo matemático nos dados desse GFV. E, por

fim, e são apresentados os resultados do modelo regressivo da estimativa da irradiância na área

sombreada utilizando imagens feitas com câmeras de aparelho celular.

Em resumo as análises realizadas seguem a seguinte ordem:

 Análise de dados da metodologia proposta utilizando curvas IV a nível de

módulo FV;

 Análise de dados da metodologia proposta utilizando curvas IV a nível de

módulo aplicada ao modelo empírico para estimar as perdas de potência nos

pontos PMPG e PMPL;

 Comparação do desempenho do modelo empírico para estimar as perdas de

potência nos pontos PMPG e PMPL com outros trabalhos;

 Análise dos dados medidos dos GFV de 1,5 kWp utilizando um Wattímetro;

 Avaliação de desempenho de GFV utilizando a metodologia proposta baseada nas

curvas IV e do modelo empírico para estimar as perdas de potência nos pontos

PMPG e PMPLs;

 Avaliação de desempenho de módulos FV utilizando a metodologia proposta

baseada nas curvas IV e níveis de cinza de imagens fotográficas aplicado ao

modelo empírico para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL.
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6.1 Análise de Dados daMetodologia Proposta Utilizando Curvas IV a Nível deMódulo

FV

Na seção 5.1.1 os dados das curvas IV para estimar a irradiância a partir da corrente que

surge devido a atuação dos diodos de by-pass foram analisados a nível de GFV. Para

complementar essas análises, nesse capítulo a metodologia aplicada a dados de curvas IV a

nível de módulo FV. As "famílias" de curvas IV são dos módulos KD250GH – 4FB2 (Kyocera),

60MC-I (Day4Energy) e SW230 (Solar Word), apresentadas nas Figura 49, 50, e 51,

respectivamente, submetidos a sombreamento parcial, realizado para vários níveis de

irradiância.

Os módulos KD250GH – 4FB2 e SW230 possuem 3 diodos de by-pass, um diodo para

cada conjunto de 20 células (um submódulo). O módulo 60MC-I, possui 9 diodos de by-pass

distribuídos no seu circuito elétrico. Segundo o fabricante, a distribuição dos diodos é para

minimizar o efeito do sombreamento parcial, para mais detalhes consultar (BRAGA JÚNIOR,

2014 e RODRIGUES, 2017).

Nas curvas IV, os círculos na cor amarela representam as correntes ISC, e os círculos na

cor vermelha representam as correntes ISC somb. que surgem devido a atuação do diodo de by-

pass em ocorrência do sombreamento que caracterizam as áreas sombreada identificadas nos

pontos das curvas IV de cada módulo.
Figura 49 – Campanha de medições para caracterizar as irradiâncias nas áreas sombreadas através das

correntes que surgem devido a atuação do diodo de by-pass, módulo FV KD250GH – 4FB2

(Kyocera).
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Figura 50 – Campanha de medições para caracterizar as irradiâncias nas áreas sombreadas através das

correntes que surgem devido a atuação do diodo de by-pass, módulo FV 60MC-I (Day4Energy).
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Figura 51 – Campanha de medições para caracterizar as irradiâncias nas áreas sombreadas através das

correntes que surgem devido a atuação do diodo de by-pass, módulo FV SW230 (Solar Word).
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variáveis quantitativas. Esta análise baseia-se fundamentalmente no pressuposto de uma relação

linear entre as variáveis quantitativas. Ela mede a “força” ou a “extensão” de uma associação

entre as variáveis e também sua direção (SCHNEIDER et al., 2010).
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O resultado da análise de correlação são coeficiente de correlação, já demonstrado no

capítulo 5, denotados como coeficientes de correlação r e r², que assumem valores entre (+1, -

1 e 0 a 100 %, respetivamente). Vale lembrar que um coeficiente de correlação com valor igual

a +1, indica que as duas variáveis estão perfeitamente relacionadas de maneira positiva (linear),

um coeficiente de correlação com valor igual a -1, indica que as duas variáveis em análise estão

perfeitamente relacionadas de maneira negativa (linear), enquanto um coeficiente de correlação

de zero indica que não há relação linear entre as duas variáveis em estudo (GOGTAY e

THATTE, 2017).

A corrente ISC tem uma relação linear com a irradiância total no plano dos módulos FV,

na área livre da sombra, como mostrado nas Figuras 52, 53 e 54. As correntes ISC medidas estão

normalizadas em função de ISC, STC no eixo das abcissas, a irradiância medida com uma célula

de referência também está normalizada, dessa vez, em função de GSTC. A linha tracejada na cor

preta corresponde a uma relação linear perfeita, isto é, ordenada = abscissa.
Figura 52 – Relação linear entre irradiância global e corrente de curto-circuito do módulo FV

KD250GH – 4FB2 (Kyocera).
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Figura 53 – Relação linear entre irradiância global e corrente de curto-circuito do módulo FV 60MC-I

(Day4Energy)
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Figura 54 – Relação linear entre irradiância global e corrente de curto-circuito do módulo FV SW230

(Solar Word).
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Da mesma forma, a corrente que surge devido a atuação dos diodos de by-pass em

virtude das regiões sombreadas, tem uma relação linear com a redução de irradiância nessa

região. Esta relação elementar fornece a ligação crítica entre a metodologia desenvolvida e a

caracterização da irradiância dentro dessas áreas de sombreamento dos módulos FV.

A partir das curvas IV das Figuras 49, 50 e 51 foram extraídas as correntes ISC somb. que

estão normalizadas em função de ISC, STC dos seus respectivos módulos. A irradiância global na

área sombreada medida com uma célula de referência está normalizada em função de GSTC. Da
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mesma maneira que nas Figuras 51, 52 e 53, a linha tracejada na cor preta corresponde a uma

relação linear perfeita, isto é, ordenada = abscissa.

Figura 55 – Relação linear entre irradiância global na área sombreada e a corrente que surge devido a

atuação do diodo de by-pass (área da sombra), módulo FV KD250GH – 4FB2 (Kyocera).
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Figura 56 – Relação linear entre irradiância global na área sombreada e a corrente que surge devido a

atuação do diodo de by-pass (área da sombra), módulo FV 60MC-I (Day4Energy).
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Figura 57 – Relação linear entre irradiância global na área sombreada e a corrente que surge devido a

atuação do diodo de by-pass (área da sombra), módulo FV SW230 (Solar Word).
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Como pode-se observar nos gráficos das Figuras 55, 56 e 57, existe uma boa

confiabilidade de correlação das irradiâncias nas áreas sombreadas e as correntes ISC somb.

também a nível de módulo FV, essa afirmação pode ser confirmada através dos pontos das

correntes ISC somb. / ISC, STC que estão pouco espaçados no entorno da linha reta tracejada na cor

preta (ordenada = abscissa). Esta boa concordância, entre esses valores, será comprovada pelos

gráficos que relacionam as irradiâncias estimadas a partir das correntes ISC somb. e das

irradiâncias medidas nas áreas sombreadas através das métricas r, r² e RMSE. Ressalta-se que

a análise foi realizada para a irradiância na área sombreada, pois na região não sombreada não

é o objetivo desse trabalho. De qualquer forma, os gráficos das Figuras 52, 53 e 54 mostram

uma boa concordância entre as correntes ISC e as irradiâncias total no plano dos módulos FV.

As Figuras 58, 59 e 60 mostram o diagrama das irradiâncias para a aquisição das curvas

IV das Figuras 49, 50 e 51. Nesses gráficos são apresentadas as irradiâncias medidas pela célula

de referência (círculo preto) e as irradiâncias estimadas com as correntes ISC somb. (quadrado

vermelho), nessas mesmas figuras são mostrados o maior erro positivo (%) (linha tracejada

azul), erro médio (%) (linha tracejada vermelha) e o maior erro negativo (%) (linha tracejada

preta).

Bons resultados foram alcançados para as estimativas das irradiâncias nas áreas

sombreadas através das correntes ISC somb. De fato, G somb. segue próximo aos pontos de G somb.

medido fornecendo um erro médio de 1,15 % para o KD250GH – 4FB2, 2,12 % para o módulo

60MC-I e 1,58 % para o módulo FV SW230. Considera-se essa precisão média apropriada, pois,

em um sombreamento parcial complexo, dificilmente seria possível medir a irradiância na área

[I
SC

so
m
b.
(A
)/

IS
C
,S
TC

(A
)]



109

3,22 (%)

1,15 (%)

- 2,34 (%)

sombreada através de uma célula de referência. Nesse sentido, é viável e eficaz a metodologia

apresentada aqui.
Figura 58 – Irradiância (G somb. medido) e estimada (G somb. estimada) plotadas ponto a ponto e erros (%):

maior valor positivo, médio e maior valor negativo para o módulo FV KD250GH – 4FB2 (Kyocera).
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Figura 59 – Irradiância (G somb. medido) e estimada (G somb. estimada) plotadas ponto a ponto e erros (%):

maior valor positivo, médio e maior valor negativo para o módulo FV 60MC-I (Day4Energy).
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7,62 (%)

1,58 (%)

- 2,08 (%)

Figura 60 – Irradiância (G somb. medido) e estimada (G somb. estimada) plotadas ponto a ponto e erros (%):

maior valor positivo, médio e maior valor negativo para o módulo FV SW230 (Solar Word).
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Os erros apresentados na Tabela 7 mostram um comportamento estável para os

diferentes níveis de irradiância, estimados de 100 W/m² a 800 W/m², principalmente, em torno

da média (1,15 %, 2,12 % e 1,58 %). Vale lembrar que a metodologia proposta para estimar

Gsomb. descrita na seção 5.1 não leva em consideração o efeito da temperatura de célula, visto

que nesses níveis de irradiância (100 W/m² a 800 W/m²) as temperaturas podem chegar a

valores de 60 °C ou mais em campo.

Tabela 7 – Análise estatística para a metodologia de estimativa da irradiância na área sombreada a

nível de módulo FV: erro percentual, RMSE, r e r².

KD250GH – 4FB2 60MC-I SW230
Maior erro positivo (%) 3,22 8,81 7,62
Média (%) 1,15 2,12 1,58
Maior erro negativo (%) -2,34 -8,22 -2,08
RMSE (W/m²) 8,14 11,73 11,4
r 0,998 0,998 0,997
r² (%) 99,77 99,60 99,54

Apesar de já ter sido demostrado que a inclusão da temperatura de célula causaria mais

complexidade na estimativa do que refinamento na precisão, não seria surpreendente que os

erros positivos e negativos diminuíssem com a inclusão da temperatura. Por outro lado, deve-

se lembrar que, em se tratando de estimativa da irradiância na área sombreada, é necessário

estudar como relacionar os valores das temperaturas dentro e fora da área sombreada. Um fato
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importante, pois essa grandeza depende do tempo que a sombra permanece sobre a superfície

do módulo. De fato, o efeito térmico não é instantâneo, ou seja, a temperatura não diminui

imediatamente que a sombra incide ou aumenta imediatamente que a sombra sai da superfície

do módulo FV.

Com relação aos valores de RMSE, os dos módulos 60MC-I e SW230 são maiores que

o do módulo KD250GH – 4FB2. Uma explicação possível é que os primeiros são mais antigos

que este último, e, portanto, a estimativa pode estabelecer uma relação entre os erros e a

condição do módulo (novo ou antigo).

Nesse sentido, fica claro que mais pesquisas são necessárias, tanto em relação a inclusão

da temperatura de célula, quanto para estabelecer uma relação adequada do envelhecimento dos

módulos.

6.2 Análise de Dados da Metodologia Proposta Baseada na Curva IV a Nível de Módulo

Aplicada ao Modelo Empírico para Estimar as Perdas de Potência nos Pontos

PMPG e PMPL

Com o intuito de validar a eficácia do modelo para estimar as perdas de potência nos

pontos PMPG e PMPL, a nível de módulo FV, foram feitas comparações entre os resultados

obtidos pelo modelo e os dados medidos na seção anterior. Como resultados, as Figuras 61, 62

e 63 mostram a evolução desses valores sob efeito do sombreamento parcial nos módulos

KD250GH – 4FB2 (Kyocera), 60MC-I (Day4Energy) e SW230 (Solar Word), respectivamente.

A partir desses resultados pode-se notar que:

 Os pontos PMPG são estimados com valores de RMSE de 0,21 W, 0,65 W e

0,32 W, respectivamente para os referidos módulos.

 Os pontos PMPL são também estimados com valores de RMSE de 0,20 W,

0,52 W e 0,51 W, respectivamente para os referidos módulos.

Na Figura 61 é apresentada a evolução dos dados medidos e simulados para o módulo

FV KD250GH – 4FB2. Nota-se uma boa concordância entre os valores medidos e estimados,

pois os pontos calculados seguem próximos aos valores medidos.
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Figura 61 – Estimativa de redução de potência do módulo FV KD250GH – 4FB2 (Kyocera) e

estimativa de redução de potência com o modelo proposto.
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Figura 62 – Estimativa de redução de potência do módulo FV 60MC-I (Day4Energy) e estimativa de

redução de potência com o modelo proposto.
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Figura 63 – Estimativa de redução de potência do módulo FV SW230 (Solar Word e estimativa de

redução de potência com o modelo proposto.

O modelo para calcular as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL fornece uma

estimativa promissora desses pontos a nível de módulo FV. O resumo estatístico dos erros do

modelo para os três módulos é apresentado na Tabela 8.
Tabela 8 – Análise estatística para a modelo de estimativa dos pontos PMPG e PMPL.

KD250GH – 4FB2 60MC-I SW230
RMSE (W) - PMPG 0,21 0,6 0,38
RMSE (W) - PMPL 0,20 0,33 0,29
Erro médio relativo (%) 1,8 3,0 1,85

6.3 Comparação do Desempenho do Modelo Empírico para Estimar as Perdas de

Potência nos Pontos PMPG e PMPL com Outros Trabalhos

Foram coletados dados experimentais detalhados na configuração experimental que esta

tese descreveu na Seção 4.1. A Figura 64 exemplifica um perfil de sombreamento estudado

sobre o GFV 2. Com base nos dados experimentais coletados, o modelo proposto foi comparado

a modelos matemáticos desenvolvido por Martínez-Moreno et al. (2010) e com o software PV

Syst 7.2 (2021).



114

GFV 2 Sombra

Figura 64 – Exemplo de tipos de sombras reproduzidas para o GFV 2

A Tabela 9 apresenta os resultados de diversas situações simuladas de sombreamento

parcial no GFV 2, onde foram reproduzidas diferentes sombras retangulares. Martínez-Moreno

et al. (2010) e PVsyst 7.2 (2021) (Documentação de ajuda do PVsyst 7.2, 2021) definem um

“bloco” como um conjunto de células protegidas por um diodo de by-pass. Nesta tese, um

“bloco” é chamado de submódulo (20 células e um diodo de by-pass). Assim, NBS é o número

de blocos sombreados com um número igual de submódulos sombreados. As próximas três

colunas são a irradiância total no plano inclinado do GFV 2, a irradiância total no GFV

considerando a área sombreada e a temperatura de célula. A redução de potência experimental

(Exp.) é mostrada nas colunas “PMPG-Exp.” e “PMPL-Exp.”. As últimas oito colunas são as

estimativas realizadas com os modelos, ou seja, estimativas das reduções de potência do modelo

com a Equação (5), Equação (6), e Equação (8) em Martínez-Moreno et al. (2010), software

PVsyst 7.2 (2021) e as estimativas feitas com o modelo proposto.

Os 20 perfis de sombreamento parcial mostrados na Tabela 9, em particular, exibem um

PMPG e um PMPL na curva PV gerando duas regiões distintas (ver na Figura 31), e a

localização do PMPG depende da intensidade e extensão da sombra parcial na superfície do

GFV.



Tabela 9 – Redução de potência experimental e estimada usando o modelo Martínez-Moreno et al. (2010), o PVsyst 7.2 e o modelo proposto. 115
1- (PSomb. /PN-Somb.)

Shadow
FSG, h FSG, v NSSomb. G Gsomb. Tmod

0,217 0,323 8 891 151 55 0,406 0,860 0,369 0,383 0,484 0,922 0,485 0,813 0,390 0,80

0,214 0,323 8 893 133 57,4 0,403 0,847 0,330 0,350 0,484 0,923 0,425 0,813 0,330 0,82

0,215 0,323 8 892 143 57,5 0,408 0,861 0,326 0,346 0,423 0,925 0,425 0,821 0,330 0,81

0,255 0,08 8 983 509 62,8 0,273 0,455 0,214 0,208 0,485 0,923 0,486 0,464 0,290 0,39

0,255 0,383 8 995 111 61 0,461 0,871 0,395 0,424 0,485 0,923 0,487 0,879 0,389 0,869

0,143 0,505 3 943 115 61,6 0,131 0,850 0,146 0,192 0,181 0,927 0,185 0,853 0,10 0,859

0,143 0,505 3 953 114 61,9 0,128 0,826 0,146 0,192 0,181 0,93 0,185 0,853 0,954 0,860

0,143 0,505 3 954 124 62,3 0,129 0,827 0,144 0,190 0,181 0,94 0,185 0,84 0,10 0,848

0,019 0,848 2 849 78,2 54,5 0,033 0,902 0,10 0,108 0,121 0,938 0,124 0,865 0,013 0,892

0,019 0,787 2 871 100 59,8 0,066 0,888 0,098 0,105 0,12 0,94 0,124 0,860 0,037 0,867

0,019 1,444 2 938 260 62 0,037 0,623 0,080 0,093 0,12 0,944 0,124 0,648 0,023 0,654

0,020 1,333 2 991 133 62 0,040 0,823 0,096 0,111 0,121 0,944 0,125 0,834 0,011 0,839

0,021 0,898 2 880 192 60,3 0,067 0,748 0,086 0,0954 0,12 0,936 0,124 0,724 0,039 0,738

0,020 0,80 2 886 148 60,3 0,062 0,862 0,092 0,099 0,121 0,941 0,124 0,805 0,033 0,833

0,025 0,858 2 885 69 60,4 0,119 0,897 0,105 0,114 0,12 0,941 0,124 0,87 0,036 0,912

1,14 0,048 2 897 106 61,4 0,114 0,896 0,097 0,136 0,121 0,941 0,124 0,871 0,034 0,863

0,05 0,474 3 946 123 62 0,116 0,821 0,145 0,154 0,181 0,944 0,185 0,841 0,084 0,847

0,05 0,474 3 966 137 61 0,104 0,803 0,143 0,152 0,181 0,945 0,185 0,827 0,075 0,830

0,053 1,535 4 936 101 60,9 0,225 0,874 0,198 0,245 0,181 0,943 0,245 0,869 0,137 0,892

0,058 1,595 4 104 160 61 0,234 0,820 0,188 0,240 0,242 0,948 0,125 0,818 0,121 0,812
8

Exp. Exp. Modelo Martínez-Moreno
PVsyst 7.2 Modelo propostoNear shading Electrial tool box

PMPG PMPL Eq. (5) -PMPG Eq. (6) -PMPG PMPG PMPL PMPG PMPL PMPG PMPL
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Omodelo proposto por Martínez-Moreno et al. (2010) estima apenas PMPG e, portanto,

limita-se a este tipo de sombreamento parcial. Em contrapartida, o modelo proposto estima o

PMPG e todos os possíveis PMPL, independentemente da complexidade do sombreamento

parcial, como será demonstrado posteriormente.

Na Figura 65 é possível verificar os resultados obtidos pelos modelos de Martínez-

Moreno et al. (2010) (consultar o trabalho; Equações (5), (6) e (8)), o software PVsyst 7,2 (Near

Shadings: construção 3D e Electrical Tool Box) e o modelo desenvolvido. Na mesma Figura

65, P N-Somb. representa a potência fornecida pelo GFV sem sombreamento. Observa-se que a

Figura 65 é projetada em termos de diminuição de potência. Mostra a redução de potência

experimental para sombreamento parcial versus a estimativa implementada através dos

modelos descritos. Os círculos representam a estimativa de redução de potência dos perfis de

sombreamento parcial mostrados na Tabela 9 através domodelo Martínez-Moreno et al. (2010),

respectivamente, cor vermelha, Equação (5), cor azul, Equação (6). Os quadrados representam

a estimativa de redução de potência dos perfis de sombreamento parcial mostrados na Tabela 9

através do software PVsyst 7,2, respectivamente, cor verde, Electrical Tool Box, cor azul, Near

Shadings: construção 3D. O triângulo representa estimativa de redução de potência com o

modelo proposto.

Figura 65 – Estimativa da redução de potência versus redução de potência experimental: os modelos

de MARTÍNEZ-MORENO et al. (2010), PV syst 7,2 e o modelo proposto.
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O modelo proposto fornece erros RMSE de 0,0331 W, enquanto o modelo desenvolvido

por Martínez-Moreno et al. (2010) foi de 0,0655 W (Equação 5) e 0,0994 W (Equação 6) e

PVsyst 7,2 foi de 0,042 W (Electricical Tool Box) e 0,118W (Near Shadings: construção 3D).

Esses resultados significam que o modelo proposto reduz o erro no cálculo das perdas de

energia de sombreamento. Além disso, permite estimar a redução de potência para todos os

pontos de potência máxima (GMPP e LMPP) assim como o PVsyst (Electrical Tool Box), com

as vantagens de utilizar um modelo analítico de fácil implementação.

A ferramenta Near Shadings é muito mais complexa, e o usuário do software não pode

fazê-lo sem uma descrição detalhada em 3D do sistema fotovoltaico completo e seu ambiente.

Esta é a parte mais desafiadora do software PVsyst. Para iniciantes, está disponível um tutorial

que explica os principais procedimentos em um exemplo. Durante a simulação, os cálculos de

sombreamento devem ser calculados a cada hora e aplicados de forma diferente nas

componentes difusa e albedo (documentação de ajuda do PVsyst 7,2, 2021). A modelagem 3D

apresentada no Apêndice C foi utilizada para realizar as simulações apresentadas na Tabela 9

Observe que a estimativa do impacto da área sombreada no desempenho do GFV é muito mais

severa do que os valores medidos, o que penaliza a estimativa para o PMPL.

De acordo com o PVsyst 7,2 (2021), uma forma de obter resultados mais precisos é utilizar

a “Electrical Tool Box”, que possibilita a entrada com o impacto do nível de sombreamento. A

desvantagem desta ferramenta é que para sombreamento com mais de um nível de irradiância

nas áreas sombreadas, conforme apresentado nos tópicos subsequentes, o usuário do software

não pode empregá-la, pois há apenas um nível de entrada de irradiância (ver Apêndice C).

6.4 Análise dos Dados Medidos de Sombreamento Parcial no Gerador Fotovoltaico de

1,5 kWp – Estudo de Caso

Os geradores FV foram instaladas ao lado de uma árvore, resultando em uma sombra

sobre a superfície do GFV 2, como pode ser visto na Figura 66. Embora os galhos não tenham

muita folhagem, pois a árvore foi podada (ver Figura 66) os galhos finos criam uma sombra

que afeta significativamente a produção de energia desse GFV, conforme mostrado na Figura

21. A Figura 66 ilustra as mudanças de sombra sobre o GFV, afetando os módulos FV de

diferentes maneiras. Este tipo de sombreamento é complexo porque é difícil medir a irradiância

nas áreas sombreadas e a intensidade da sombra muda significativamente durante o dia.
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A B
GFV 1 C

GFV 2 Sombra Sombra

Árvore podada
Sombra Sombra Sombra

Sombra

Antes
D Detalhe do sombreamento parcial

Figura 66 – Localização da instalação dos geradores fotovoltaicos e árvore que gera sombra: (a)

Árvore com folhagem e geradores instalados (b) Árvore podada; (c) Sombreando da superfície do GFV

2 e GFV 1 livre da sombra; (d) Detalhe do sombreamento da árvore na superfície do GFV 2.

A Figura 67 mostra uma das medições com oWattímetro para um dia de céu claro, onde

os valores de potência dos GFV, isto é, GFV 1 não sombreado (linha preta) e GFV 2 sobre

sombreamento (linha cinza). Também são mostradas as tensões c.c e as correntes c.c. na Figura

68. Os perfis de potência do GFV 1 e do GFV 2 são idênticos, exceto no período em que há

sombreamento (8:45 h–11:30 h). A energia diária produzida pelo GFV sem sombra foi de 7,148

kWh, enquanto para o GFV 2 sob influência de sombreamento foi de 6,412 kWh. A perda total

de energia devido à influência do sombreamento no GFV 2 em relação ao GFV 1 naquele dia

específico foi de aproximadamente 10,3 %. No entanto, quando avaliado apenas o período de

sombreamento das 8:45 h às 11:30h, percebe-se que a perda de energia é maior, fazendo com

que o GFV 2 produza 23,7 % menos energia que o GFV 1.
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Figura 67 – O perfil de potência e o rendimento cumulativo de energia para a duração

de nove horas dos dois geradores fotovoltaicos medidos com o Wattímetro para um dia com

poucas nuvens.
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Da operação do SPMP do inversor, destacam-se quatro eventos na medição de tensão e

corrente (ver Figura 68). No evento I, o SPMP do inversor tende a trabalhar com uma tensão

próxima ao Voc do gerador sombreado e, consequentemente, possui uma corrente de trabalho

menor. Neste caso, não há variação significativa na irradiância. No evento II, após ocorrer uma

variação de irradiância, o SPMP do inversor busca uma tensão de trabalho próxima à tensão do

gerador não sombreado e, consequentemente, atinge uma corrente maior. No evento III, ocorre

a estabilidade de trabalho do SPMP. Por fim, no evento IV, o SPMP deixa uma tensão próxima

ao Voc do gerador, idêntica ao evento II, mas agora sem sombra, até coincidir com a corrente

não sombreada do gerador.
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Período de sombreamento

Figura 68 – Perfil de tensão e o perfil de corrente para 8:45 às 11:30 h (intervalo do sombreamento)

dos dois geradores fotovoltaicos para um dia de céu claro.
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Para produção de energia em dias nublados, o GFV 2 sombreado tem sua produção

próxima ao GFV 1, não sombreado. Isso ocorre pois GFV 2 é pouco afetado pelo sombreamento,

pois a sombra projetada é mais difusa (penumbra) do que a sombra efetiva. A Figura 69 mostra

a curva de potência diária para um dia nublado, confirmando a influência do tempo nublado na

produção dos GFV (ver Figura 70).

Figura 69 – O perfil de energia e o rendimento cumulativo de energia para a duração de nove horas

dos dois GFV foram medidos com o Wattímetro para um dia nublado.
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Período de sombreamento

Figura 70 – O perfil de tensão e o perfil de corrente para 8:54 às 12:00 h dos dois GFV para um dia

nublado.
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A Figura 71 mostra os dados obtidos para 20 dias não consecutivos de geração de

energia dos dois GFV. Nos dias 2, 3 e 9, a produção de energia dos dois GFV estão muito

próximos um do outro, a perda total de energia devido à influência do sombreamento foi de

aproximadamente 1 %, 3 % e 0,4 %, respectivamente. Essa proximidade ocorre devido à

passagem de nuvens no céu, o que afeta significativamente os GFV, quando o tempo estiver

nublado, a produção do GFV 2 e GFV 1 serão mais próximas (ver Figura 69). Além disso, como

visto na Figura 67, quanto mais claro o céu (sem nuvens), maior é o impacto do sombreamento.

Figura 71 – Produção e redução diária de energia dos dois GFV.
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De um modo geral, embora a análise dos dados medidos seja extremamente importante,

é particularmente dependente da eficiência SPMP do inversor de acordo com o nível de potência
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GFV - sombreado GFV - não sombreado
989 W

159 V

495 W

118 V

a ser processada, ou seja, não se sabe, em princípio, o que acontece com o funcionamento do

SPMP do inversor. Perguntas como: o SPMP está rastreando em um PMPG ou PMPL? Como

medir todas as áreas de sombreamento parcial da Figura 66? são difíceis de serem respondidas

somente com dados de medição obtidos a partir de um Wattímetro.

Na Figura 72 (a) e (b), observa-se os dados obtidos com o Wattímetro e a curva PV

medida para um dado instante dentro do intervalo de medição do Wattímetro, respectivamente.

Como se trata de um intervalo de medição com o tempo estável, ou seja, sem nuvens, pode-se

ver que o SPMP do inversor rastreia um ponto PMPL de potência instantânea de 495 W e não

um PMPG de 575 W, enquanto o GFV não sombreado está em conformidade tanto com a

medição Wattímetro quanto com a curva PV, que é de 989 W. Esse fato é importante, pois ao

tentar modelar o sombreamento incluindo a eficiência do SPMP do inversor de acordo com o

nível de potência processado, tal como realizado em Thakkar et al. (2010) e Saint-drenan e

Barbier (2019), pode -se ter a falsa impressão de estar modelando o ponto de máxima potência

global, e, na verdade, está sendo modelado o ponto de máximo potência local.

Figura 72 – Duas curvas de medição dos GFV: (a) A curva de tensão e potência medida com o

Wattímetro. (b) As curvas PV levantadas com uma carga capacitiva.
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6.5 Avaliação de Desempenho de GFV Utilizando a Metodologia Proposta Através das

Curvas IV e do Modelo Empírico para Estimar as Perdas de Potência nos Pontos

PMPG e PMPL

Para avaliar a metodologia proposta e a confiabilidade do modelo para estimar as perdas

de potência nos pontos PMPG e PMPL e do modelo implementado no ambiente

Matlab/Simulink, foram realizadas comparações entre os resultados simulados utilizando os

valores de Gsomb. obtidos e dados experimentais. Primeiramente, é feita a extração da curva IV

por uma carga capacitiva (ver APÊNDICE B, Figura B. 1), e, em seguida, os valores de Gsomb.

são obtidos pela rotina descrita na Figura 28. Os valores de Gsomb. serão usados como entradas

dos modelos dos GFV. Após a extração da curva IV, é realizada uma comparação das curvas IV

simulada pelo modelo de dois diodos. A Figura 73 mostra os valores medidos e simulados, e a

Tabela 10 apresenta a evolução do fator de sombreamento de acordo com os diferentes níveis

de sombreamento que o GFV 2 é submetido. Desses resultados, dois pontos podem ser

destacados:

 Observa-se uma boa correlação entre os valores medidos e simulados das curvas

IV. Esta boa correlação leva a uma conclusão preliminar de que o método

proposto fornece uma estimativa promissora da irradiância para validar modelos

dos GFV sob condições de sombreamento parcial;

 O valor do fator de sombreamento varia significativamente em um único GFV. A

complexidade do sombreamento pode explicar esses valores encontrados.
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Figura 73 – Curvas IV (superior) e PV (inferior) dos GFV não sombreado e sombreado: Medição,

simulação e distribuição de sombras.
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Tabela 10 – Parâmetros de irradiância no plano dos GFV e fator de sombreamento encontrados com

base na Figura 73.

Não sombreado Sombreamento parcial
F somb.

ISC, medido (A) G (W/m²) I somb., medido (A) G somb. (W/m²)
ISC somb. 1=6,64 731 0,06
ISC somb. 2=5,80 638 0,18

7,05 776 ISC somb. 3=4,39 483 0,38
ISC somb. 4=2,65 292 0,62
ISC somb. 5=2,26 249 0,68

Os resultados obtidos para Gsomb.mostram a heterogeneidade da irradiância no plano do

GFV 2. Pode-se simplificar a complexidade da distribuição de irradiância no GFV 2 sombreado
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modelando a distribuição usando a curva mostrada na Figura 73, onde cada I somb. corresponde

a um nível de irradiância. A Figura 74 apresenta a distribuição de irradiância em quatro

situações diferentes, em GFV 1 e GFV 2. A Figura 74 (a) refere-se à Figura 73, onde o GFV 1 não

sombreado recebe uma irradiância uniforme de 776 W/m² em toda a sua superfície. No entanto,

o GFV 2 parcialmente sombreada tem uma distribuição de irradiância diferente onde:

 O módulo fotovoltaico 5 e o módulo fotovoltaico 6 recebem 249 W/m² em sua

superfície total;

 1/3 da área do módulo fotovoltaico 4 recebe 292W/m², os 2/3 seguintes recebem

483 W/m²;

 Cada 1/3 da área do módulo fotovoltaico 3 recebe 638 W/m², 731 W/m² e 776

W/m², respectivamente;

 Os módulos fotovoltaicos 1 e 2 obtêm uma irradiância uniforme de 776 W/m²

em sua superfície, ou seja, o mesmo valor de irradiância do arranjo SPV 1 não

sombreado.
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249 W/m²W/m²776 /m²785 W

Figura 74 – Distribuição de irradiância equivalente na superfície dos GFV 1 e 2: Diodos de by-pass

ativados (em vermelho) dependendo do ponto de trabalho da curva IV: (a) Cinco PMPLs e um PMPG

(P3); (b) Oito PMPLs e um PMPG (P8); (c) Nove PMPLs e um PMPG (P8) e (d) Onze PMPLs e um

PMPG (P11).
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Percebe-se que, dependendo de qual ponto da curva IV em que o GFV 2 está operando,

a configuração de tensão pode acionar um conjunto específico de diodos de by-pass. Com uma

distribuição espacial da irradiância ainda mais complexa, pode-se ver outra situação na Figura

74 (d). A Figura 75 ilustra as curvas IV e PV referentes à configuração de sombreamento da

Figura 74 (d).
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Figura 75 – Curvas IV (superior) e PV (inferior) dos GFV não sombreado e sombreado: Medição,

simulação e distribuição de sombra (Figura 74 (d)).
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Para esta condição, foram encontrados ISC = 8,02 A e G = 882W/m². A Tabela 11 mostra

os valores estimados de Gsomb. e Fsomb. Nesta situação, o último parâmetro atingiu um máximo

de 0,42. A distribuição irregular da irradiância é mostrada na Figura 74 (d), onde foram

identificados 11 níveis de sombreamento parcial. Observa-se que, nesta situação, apenas o

módulo FV 1 não é afetado pelo sombreamento em todo o GFV.
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Tabela 11 – Parâmetros de irradiância solar e fator de sombreamento encontrados com base na Figura
75.

Não sombreado Sombreamento parcial
F somb.

ISC, medido (A) G (W/m²) I SCsomb., medido (A) G somb. (W/m²)
ISC somb. 1=7,45 820 0,07
ISC somb. 2=6,79 748 0,15
ISC somb. 3=6,59 725 0,18
ISC somb. 4=6,40 705 0,20
ISC somb. 5=6,22 685 0,22

8,02 882 ISC somb. 6=6,18 680 0,23
ISC somb. 7=6,04 665 0,25
ISC somb. 8=5,99 659 0,26
ISC somb. 9=5,88 647 0,27
ISC somb. 10=5,30 584 0,34
ISC somb. 11=4,63 510 0,42

Considera-se o sombreamento da árvore (ver Figura 20) muito complexo para

identificar, representar e avaliar. Assim, a aplicação do método e do modelo proposto neste

trabalho pode tornar o problema acessível, semelhante a outros tipos de sombreamento mais

simples, como os discutidos em Martínez-Moreno et al. (2010), Deline et al. (2013) e Saint-

drenan e Barbier (2019). Com a análise apresentada anteriormente, é possível alimentar o

modelo proposto para o cálculo de PMPG e PMPL. A Tabela 12 mostra os resultados medidos

e obtidos pelos modelos (modelo de dois diodos e modelo proposto) para as quatro sombras

selecionadas. Os resultados mostram que em cada cenário de sombreamento (Figura 74 (a),

Figura 74 (b), Figura 74 (c) e Figura 74 (d)), diferentes números de PMPL aparecem para a

mesma fonte geradora de sombra (ou seja, árvore). Apesar dessa complexidade, o modelo

proposto foi capaz de encontrar a potência elétrica para cada PMPL e um único PMPG.
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Tabela 12 – Potência estimada com o modelo para calcular as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL, o modelo implementado no ambienteMatlab/Simulink, e

potência fornecida pelo GVF 2 sombreado (medido).

Sombra Figura 74a
MPP

Experimental
P somb. (W)

Modelo de dois diodos
P somb. (W)

Modelo proposto
P somb. (W)

Sombra Figura 74b
MPP

Experimental
P somb. (W)

Modelo de dois diodos
P somb. (W)

Modelo proposto
P somb. (W)

P1 (PMPL) 508 500 544 P1 (PMPL) 446 457 480
P2 (PMPL) 574 571 575 P2 (PMPL) 508 510 512
P3 (PMPG) 575 578 586 P3 (PMPL) 558 565 568
P4 (PMPL) 495 489 532 P4 (PMPL) 623 621 634
P5 (PMPL) 343 333 351 P5 (PMPL) 660 662 655
P6 (PMPL) 367 348 374 P6 (PMPL) 662 661 635

P7 (PMPL) 707 706 694
P8 (PMPG) 719 721 703
P9 (PMPL) 536 545 535

Sombra Figura 74c
MPP

Experimental
P somb. (W)

Modelo de dois diodos
P somb. (W)

Modelo proposto
P somb. (W)

Sombra Figura 74d
MPP

Experimental
P somb. (W)

Modelo de dois diodos
P somb. (W)

Modelo proposto
P somb. (W)

P1 (PMPL) 428 420 440 P1 (PMPL) 236 234 260
P2 (PMPL) 490 495 477 P2 (PMPL) 319 318 322
P3 (PMPL) 554 553 540 P3 (PMPL) 392 390 367
P4 (PMPL) 578 571 613 P4 (PMPL) 451 447 427
P5 (PMPL) 620 619 601 P5 (PMPL) 499 496 484
P6 (PMPL) 685 685 656 P6 (PMPL) 537 534 538
P7 (PMPL) 698 700 681 P7 (PMPL) 587 586 601
P8 (PMPG) 733 734 729 P8 (PMPL) 628 628 653
P9 (PMPL) 677 683 656 P9 (PMPL) 674 670 647
P10 (PMPL) 571 581 585 P10 (PMPL) 715 714 699

P11 (PMPG) 756 756 745
P12 (PMPL) 725 724 701
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A Figura 76 mostra a redução de potência do modelo para estimar as perdas de potência

nos pontos PMPG e PMPL versus a redução de potência experimental, onde o RMSE

encontrado para os dados acima foi de 0,157 W, que é um bom valor. Nota-se que o modelo

implementado no ambiente Matlab/Simulink fornece um RMSE de 0,0053 W para a estimativa

de PMPG e PMPLs. O modelo no ambiente Matlab/Simulink para implementar na prática

requer um esforço computacional muito maior do que o modelo proposto neste trabalho.

Figura 76 – Redução de potência estimada com os modelos propostos e de dois diodos versus redução

de potência experimental.
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6.6 Avaliação de Desempenho de Módulos Fotovoltaicos Utilizando a Metodologia

Proposta Baseada nas Curvas IV e Níveis de Cinza de Imagens Fotográficas

Aplicado ao Modelo Empírico Para Estimar as Perdas de Potência nos Pontos

PMPG e PMPL

O uso das correntes ISC somb que surgem devido a atuação dos diodos de by-pass,

mostrou-se eficaz para modelagem e cálculo da irradiância na área sombreada para “alimentar”

o modelo para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL, bem como no caso da

implementação do modelo de dois diodos no ambiente Matlab/Simulink. Porém, como foi

mostrado ao longo desta tese, é necessário o levantamento da curva IV do sistema fotovoltaicos

sob influência do sombreamento parcial, e, portanto, esses bons resultados são alcançados a um

certo custo em termos de praticidade, pois muitas das vezes o tempo e os recursos disponíveis
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para estimar a redução de potência do sistema fotovoltaico é limitado, de modo que essa

estimativa precisa ser rápida e simples.

Uma outra forma de estimar a irradiância na área sombreada foi apresentada no capítulo

5 dessa tese, que é através dos níveis de cinza de imagens fotográficas da área sombreada

utilizando as Equações (46) e (47).

Nesta fase, pretende-se comparar os dois métodos desenvolvidos de estimativa da

irradiância na área sombreada. Para que esse objetivo seja alcançado, um módulo FV foi

submetido a sombreamento parcial. Através do sistema descrito na seção 4.2, foi realizado os

levantamentos das curvas IV e feitas as imagens fotográficas desse sombreamento. Um

fluxograma desta fase é mostrado na Figura 77.

Figura 77 – Fluxograma de duas maneiras distintas para estimativa da irradiância na área sombreada.

Entrada
Módulo sombreado

Processo Saída

Medida da curva IV Estimativa de Gsomb.

Implementação no
modelo de potência

Imagens fotográficas Estimativa de Gsomb.

Comparação com dados
medidos (PMPL e PMPG)

A Tabela 13 apresenta os resultados dos sombreamentos parciais de um único

submódulo, a representação do sombreamento é mostrada na primeira coluna, também é

mostrada uma representação da curva PV onde observam-se os dois pontos: um PMPL e um

PMPG. A Tabela 14 apresenta os resultados dos sombreamentos parciais de dois submódulos,

a representação do sombreamento é mostrada na primeira coluna, assim como uma

representação da curva PV, onde observam-se três pontos: dois PMPL e um PMPG.
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Tabela 13 – Potência estimada utilizando a metodologia proposta e níveis de cinza para estimar a irradiância na área sombreada aplicado ao modelo para estimar as perdas de

potência nos pontos PMPG e PMPL, sombreamento em um único submódulo.

Sombreamento NSSomb. G G somb.

medido

G somb.
ISC somb.

G somb.
(Nc)

1- (P Somb. /PN-Somb.)

PMPG PMPL
PMPG -Modelo
G somb. ISC somb.

PMPG - Imagem
G somb. (Nc)

PMPG -Modelo
G somb. ISC somb.

PMPL - Imagem
G somb. (Nc)

1 524 182 180 183 0,363 0,582 0,365 0,365 0,594 0,587

1 678 107 107 109 0,366 0,811 0,346 0,346 0,815 0,811

1 698 123 122 128 0,370 0,782 0,340 0,340 0,792 0,781

1 739 115 114 117 0,370 0,812 0,331 0,331 0,816 0,810

1 752 110 109 110 0,375 0,819 0,332 0,332 0,827 0,825

1 777 120 120 134 0,365 0,805 0,325 0,325 0,814 0,790

1 790 129 128 125 0,381 0,802 0,335 0,335 0,806 0,811

S1 S2 S 3 1 817 133 132 130 0,394 0,798 0,338 0,338 0,807 0,811

1 848 153 152 250 0,366 0,774 0,344 0,344 0,787 0,768

1 886 220 219 216 0,381 0,687 0,352 0,352 0,704 0,708

1 798 298 295 303 0,343 0,544 0,357 0,357 0,539 0,526

1 740 260 258 252 0,336 0,574 0,356 0,356 0,569 0,579

1 759 247 245 250 0,334 0,600 0,352 0,352 0,601 0,593

P
1 751 229 227 225 0,356 0,636 0,374 0,374 0,642 0,646

1 750 231 230 229 0,355 0,629 0,372 0,372 0,636 0,637

1 753 229 228 225 0,344 0,633 0,363 0,363 0,635 0,640

PMPG V 1 764 231 230 251 0,358 0,647 0,374 0,374 0,645 0,608
PMPL 1 746 227 225 234 0,343 0,639 0,361 0,361 0,635 0,620

1 597 196 195 206 0,354 0,620 0,385 0,385 0,618 0,592

1 733 217 215 209 0,343 0,645 0,362 0,362 0,647 0,659

1 728 212 211 209 0,333 0,650 0,352 0,352 0,647 0,650

1 722 213 212 211 0,346 0,652 0,365 0,365 0,649 0,650

1 721 216 214 213 0,345 0,652 0,366 0,366 0,644 0,646

1 719 219 217 214 0,333 0,619 0,354 0,354 0,631 0,638

1 715 221 219 228 0,332 0,618 0,352 0,352 0,624 0,607
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1 704 208 207 205 0,346 0,652 0,367 0,367 0,650 0,652

1 699 204 202 206 0,336 0,644 0,359 0,359 0,651 0,644

1 690 201 200 208 0,332 0,651 0,354 0,354 0,648 0,632

Tabela 14 – Potência estimada utilizando a metodologia proposta e níveis de cinza para estimar a irradiância na área sombreada aplicado ao modelo para estimar as perdas de
potência nos pontos PMPG e PMPL, sombreamento em dois submódulos.

Sombreamento

1- (PSomb. /PN-Somb.)
NSSomb. G G somb.

medido

G somb.

medido

G somb.
ISC somb.

P1

Gsomb.
ISC somb.

P2

Gsomb.
(Nc)
P1

Gsomb.
(Nc)
P2

PMPG
P1

(PMPL)
P2

(PMPL)
PMPG
Modelo

Gsomb. ISC somb

PMPG
Imagem

Gsomb. (Nc)

P1(PMPL)
Modelo

Gsomb. ISC somb

P1 (PMPL)
Imagem
Gsomb. (Nc)

P2 (PMPL)
Modelo

Gsomb. ISC somb

P2 (PMPL)
Imagem
Gsomb. (Nc)

S1 S2 S3

P

PMPG V
PMPL

2 605 217 -- 462 226 463 225 0,389 0,706 0,606 0,401 0,399 0,718 0,718 0,593 0,595

2 623 242 -- 386 240 384 250 0,539 0,704 0,546 0,471 0,474 0,692 0,692 0,538 0,516

2 570 107 -- 209 106 205 109 0,707 0,693 0,773 0,698 0,704 0,683 0,683 0,778 0,771

2 571 109 -- 202 108 205 109 0,708 0,696 0,767 0,709 0,703 0,681 0,681 0,780 0,778

2 578 113 -- 239 113 238 112 0,657 0,691 0,764 0,651 0,652 0,680 0,680 0,771 0,772

2 592 88 -- 280 88 281 88 0,599 0,686 0,834 0,585 0,583 0,674 0,674 0,826 0,826

2 600 92 -- 292 91 289 93 0,576 0,691 0,820 0,577 0,583 0,678 0,678 0,824 0,819

2 605 95 -- 305 94 302 93 0,551 0,690 0,813 0,557 0,562 0,676 0,676 0,817 0,819

2 611 99 -- 336 98 334 93 0,536 0,693 0,806 0,513 0,516 0,678 0,678 0,813 0,822

2 620 95 -- 337 94 336 93 0,502 0,688 0,811 0,512 0,514 0,672 0,672 0,820 0,822

2 629 102 -- 399 101 398 95 0,481 0,698 0,820 0,432 0,433 0,680 0,680 0,813 0,825

2 642 110 -- 390 109 389 109 0,430 0,689 0,794 0,447 0,449 0,673 0,673 0,798 0,799

2 697 222 -- 479 221 481 225 0,346 0,679 0,623 0,366 0,362 0,672 0,672 0,602 0,594

2 628 192 -- 352 191 353 184 0,499 0,697 0,648 0,504 0,503 0,679 0,679 0,628 0,643

2 614 186 -- 340 184 343 181 0,514 0,688 0,633 0,505 0,501 0,676 0,676 0,629 0,636

2 609 183 -- 301 182 302 181 0,580 0,690 0,630 0,568 0,566 0,677 0,677 0,633 0,635

2 608 189 -- 275 188 275 186 0,604 0,689 0,619 0,609 0,610 0,677 0,677 0,619 0,622

2 437 71 -- 303 71 302 93 0,374 0,695 0,819 0,391 0,393 0,688 0,688 0,818 0,754
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A Figura 78 mostra a redução de potência experimental com o sombreamento parcial

versus a estimativa implementada através do modelo para estimar as perdas de potência nos

pontos PMPG e PMPL. Os quadrados representam a estimativa de redução de potência dos

perfis de sombreamento parcial realizados com a irradiância calculada a partir das correntes ISC

somb. Os triângulos representam a estimativa de redução de potência dos perfis de sombreamento

parcial com a irradiância calculada a partir dos níveis de cinza das imagens fotográficas.

Figura 78 – Redução de potência estimada utilizando a metodologia proposta e níveis de cinza para

estimar a irradiância na área sombreada aplicado ao modelo para estimar as perdas de potência nos

pontos PMPG e PMPL versus redução de potência experimental.

Utilizando a metodologia proposta a partir das curvas IV, o modelo para estimar as

perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL fornece erro RMSE de 0,182 W, enquanto que

utilizando os níveis de cinza, o modelo fornece um erro RMSE de 0,201 W. Assim, a estimativa

da irradiância na área sombreada a partir dos níveis de cinza obtidos das imagens fotográficas

fornecem bons resultados, com a vantagem de ser mais prático.
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7 CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta dois novos métodos para mapear a irradiância na área sombreada

em GFV parcialmente sombreados. Resultados experimentais mostraram que a curva IV do

próprio GFV pode ser utilizada para mapear com qualidade a irradiância incidente sobre SFV,

auxiliando na identificação de padrões de sombreamento parcial que possibilitam avaliar seus

impactos na sua operação. Esses padrões de sombreamento são essenciais no desenvolvimento

e validação de modelos que usam irradiância como entrada, utilizados para calcular o efeito dos

fenômenos de sombreamento em dispositivos fotovoltaicos. Foram avaliados diferentes níveis

de irradiância e foram também calculados os erros relativos com base na irradiância global

obtida. Considerando os valores de G somb., o erro relativo variou de -1,09 % a +3,38 %, com

média de -0,5 % para GFV de 1,5 kWp e -8,22 % a + 8,81 para módulos individuais de diferentes

potências e fabricantes.

Vale ressaltar que esses erros relativos com relações módulos individuais foram

apresentados por dois módulos mais antigos, portanto, a estimativa pode estabelecer uma

relação entre os erros e a condição do módulo (novo ou antigo) e nesse caso mais pesquisas são

necessárias, tanto em relação a inclusão da temperatura de célula, quanto para estabelecer uma

relação adequada do envelhecimento dos módulos, para seja incorporado a metodologia

visando reduzir os erros correspondentes.

Com o auxílio da metodologia proposta, foi desenvolvido um modelo para calcular a

potência do GFV em condições de sombreamento parcial. Os resultados experimentais foram

comparados com o modelo proposto, modelos matemáticos desenvolvidos por Martínez-

Moreno et al. (2010) e de simulações no software PVsyst 7.2 (2021). Omodelo proposto permite

estimar a redução de potência para todos os pontos de máxima potência (PMPG e PMPL) e

demonstra melhoria no cálculo das perdas de potência de sombreamento parcial, fornecendo

RMSE de 0,0331 W, enquanto o modelo desenvolvido por Martínez-Moreno foi de 0,0655 W

(Equação 5) e 0,0994 W (Equação 6). O RMSE do software PVsyst 7.2 foi de 0,042 W

(Electrical Tool Box) e 0,118 W (Near Shadings: construção 3D). Esses resultados significam

que o modelo proposto reduz o erro no cálculo das perdas de energia devido ao sombreamento

com as vantagens de utilizar um modelo analítico de mais fácil implementação, vale lembrar

que esses valores de RMSE são o sombreamento parcial de um único submódulo.

Um modelo de dois diodos implementado no ambiente Matlab/Simulink foi usado para

validar a metodologia proposta. Neste caso, para o valor de entrada de irradiância no GFV não
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sombreado, é necessário um único bloco, pois assume-se que o valor da irradiância é uniforme

em toda a sua superfície. No entanto, no GFV sombreado, para cada conjunto de 20 células, há

um bloco para o valor de entrada de irradiância. A metodologia de mapeamento de irradiância

proposta facilita o entendimento de como este modelo pode ser utilizado em diversos perfis de

sombreamento parcial. O modelo implementado no ambiente Matlab/Simulink fornece um

RMSE de 0,0053 W enquanto o modelo proposto obteve o valor de 0,157 W. Vale ressaltar que

o modelo baseado em dois diodos para obter a curva IV de um sistema fotovoltaico sombreado

é ainda bastante complexo e demorado para padrões de sombreamento complexos com grandes

módulos fotovoltaicos. No entanto, como mostrado na análise experimental, é uma alternativa

viável e precisa para traçadores de curva IV.

Os valores de irradiância calculados pela metodologia da curva IV estão muito próximos

aos medidos pelos sensores, tanto para a irradiância global no plano inclinado do GFV não

sombreado, quanto para a irradiância global no plano inclinado do GFV sombreado. Este

resultado mostra que o método aplicado pode ser utilizado para estimar o fator de

sombreamento e a irradiância em matrizes fotovoltaicas com a vantagem de não necessitar de

vários sensores de irradiância para mapear as áreas sombreadas e não sombreadas. Além disso,

uma razão Fsomb. é mostrada como uma função Gsomb. / G que pode variar significativamente,

dependendo do ponto da curva IV onde o GFV está trabalhando. O sombreamento de uma árvore

deu uma aplicação prática como um dos casos mais complexos a serem avaliados, pois é difícil

medir a irradiância nas regiões sombreadas. A intensidade da sombra muda significativamente

ao longo da área do GFV.

O modelo proposto incorporado a modelos mais abrangentes que consideram outros

equipamentos de sistemas fotovoltaicos como inversores, controladores de carga ou baterias

vai além do escopo deste trabalho. No entanto, esta pode, de fato, ser uma tarefa futura.

A estimativa da irradiância na área sombreada usando imagens fotográficas foi outra

contribuição da presente pesquisa. Foi utilizada uma abordagem regressiva para estimar as

irradiâncias nas zonas sombreadas e, a partir delas, desenvolveu-se um modelo que relacione o

nível de cinza com o Gsomb. Uma etapa considerada chave para essa estimativa é a chamada

“homogeneização”, que considera somente a diminuição da irradiância, computada de fato,

independente da distância entre a câmera e o módulo, do ângulo, do tipo de câmera do celular

e da tonalidade das células que constituem o módulo FV. Para essa estimativa da irradiância

obteve-se um valor de r = 0,9983 e um valor de r² = 0,9967. Isso significa que o modelo

consegue explicar 99,67 % da irradiância na área sombreada.
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Os resultados mostram que utilizando os níveis de cinza para calcular a irradiância, o

modelo para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL fornece um erro RMSE

de 0,201 W.

Com base no exposto, foi possível obter novas metodologias para estimar a perda de

potência de GFV sombreadas sem a necessidade de uso vários sensores para mapear a

irradiância, contemplando situações complexas de sombreamento, sendo útil no

desenvolvimento e na validação de modelos aplicados ao cálculo de a perda de potência em

situações de sombreamento. Isso comprova a hipótese formulada no início desta tese, de que é

possível obter novas metodologias que auxiliem no estudo do impacto do sombreamento e no

desenvolvimento e validação de modelos que permitam quantificar de forma mais prática as

perdas associadas aos eventos de sombreamento em GFV.

Como sugestão de trabalhos futuros no campo da avaliação de sistemas fotovoltaicos

sob influência de sombreamento parcial destacam-se:

- Estratégia para aplicar o modelo para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG

e PMPL para levar em consideração os inversores, conversor c.c. e controladores de carga;

- Estratégia para aplicar o modelo para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG

e PMPL do lado c. a;

- Ampliar a pesquisa de estimativa de irradiância na área sombreada através de níveis

de cinza de imagens fotográficas;

- Avaliação de desempenho de módulos e GFV utilizando os níveis de cinza de imagens

fotográficas aplicado ao modelo para estimar as perdas de potência nos pontos PMPG e PMPL

a sombreamentos complexos.
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APÊNDICE A: Detalhamento da modelagem dos GFV

 Determinação das correntes de saturação

Para o modelo de dois diodos, vários pesquisadores calcularam os valores de I01 e I02

usando iteração. A abordagem de iteração aumenta o tempo de computação. Em Babu et al.

(2016) uma equação simples para descrever a corrente de saturação é dada por:

Io1  exp[(V
ISC, STC[1 SC T]
 T)q / (N kT n )]1 (A.1)

oc,STC oc s 1

I02= (
2
T5 ) × I01 (A. 2)
3,77

Inicialmente, assumiu-se que n1=1 e n2=2 para calcular as correntes de saturação reversa.

 Determinação dos valores iniciais de Rp e Rs
Os valores iniciais adequados (normalmente um valor baixo, para garantir melhores

resultados) para Rp e Rs são atribuídos para iniciar o processo de iteração. Portanto, Rs e Rp são

estimados pela seguinte Equação:

Rs, máx. = (
Voc, STC−VPMP, STC

ISC, STC
) (A. 4)

Rp, min. = ( I
VPMP, STC

× I ) (A. 5)
SC, STC PMP, STC

Os parâmetros intrínsecos (Rs e Rp) do módulo FV foram extraídos usando métodos de

ajuste. A Figura A. 1 mostra como determinar a resistência em série e a resistência em paralelo

a partir de uma inclinação inversa próximo de Voc e ISC, respectivamente.

R = (
ΔVmedidos) (A. 6)

p ΔImedidos
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Erro > tolerância
Não

Fim

Sim

Solucionar a equação para Rp Eq.(A. 6)
Solução de através de Newton Raphson para Eq. (1)

para 0 ≤V ≤ Voc
Encontrar IPMP

Erro=| IPMP-(medido)-IPMP-(simulado)|
Aumentar Rs para Rs > Rs, máx.

Figura A. 1 – Determinação de Rs e Rp a partir da curva característica do módulo FV pela corrente de

curto-circuito ou tensão de circuito aberto.

Figura A. 2 – Fluxograma para cálculo da corrente da célula e ajuste de Rs e Rp.

O melhor ajuste dos parâmetros elétricos foi encontrado para ser Rs = 0,5 Ω, Rp = 200 Ω,

n1 = 1,3 e n2 = 1,6 para ambos os GFV.

Dados de entrada medidos: G e Tmod
Dados de entrada no STC: Voc, ISC, VPMP,

IPMP, βoc, αSC , n1=1, n2=2
Inicialização: Rs=0, Rp pela Eq. (A. 4 e 5)

Calcular
Iph Eq. (2), Io1 e Io2
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Io1
Io2
G

Iph
n1
Rs
Rp
Tmod

n2 I

Para modelar o módulo a ser representado, são necessárias 60 células conectadas em série

e três diodos de by-pass em antiparalelo com cada conjunto de 20 células. A Figura A. 3 mostra

a associação das células implementadas para formar ummódulo com 60 células FV. Cada bloco

corresponde a 20 células FV em antiparalelo com um diodo de by-pass.

Figura A. 3 – Detalhe da modelagem do módulo fotovoltaico.

sub-string 1 sub-string 2 sub-string 3
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APÊNDICE B: Medição da curva IV com a Carga Capacitiva

A Figura B 1 mostra a carga capacitiva, o sensor de irradiância, o sensor de temperatura e os
GFV usados no experimento. Antes de medir as curvas IV, é necessário desconectar os
inversores FV. Além disso, para medir a curva IV é necessário utilizar o osciloscópio
responsável por medir as magnitudes de tensão e corrente dos GFV.

Figura B. 1 – Ilustração de configuração para medição dos GFV com a carga capacitiva.

A carga capacitiva é amplamente utilizada para extrair curvas IV, especialmente para GFV

de potência elevada (BRITO et al. 2014; MUÑOZ e LORENZO, 2006). Este método envolve

carregar um capacitor a partir da corrente de ISC do GFV para a tensão de Voc para obter as

medições corrente e de tensão. O sensor de irradiância utilizado foi o Spektron 210, que fornece

as possibilidades de avaliar a irradiância entre 0 e 1.500 W / m² (ver Tabela B. 1).

Tabela B. 1. Parâmetros de especificação do sensor de irradiância.
Modelo Spektron 210*
Tipo de sensor Célula monocristalina (13 mm/33 mm)
Faixa de medição 0 – 1.500 W/m²
Precisão do sensor ± 5 % (média anual)
Saída aprox. 75 mV a 1.000 W/m²

*Tritec, Datasheet (Tritec, 2020).

O sensor de temperatura do módulo é do tipo PT1000 (para mais informações consulte a

Tabela B. 2).
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Tabela A. 2 – Parâmetros de especificação do sensor de temperatura.

Modelo PT1000*
Faixa de medição - 20°C to + 150°C
Tolerância ± 0.8°C faixa - 20 to + 100 °C)

*Tritec, Datasheet (Tritec, 2020).

Para mostrar que o efeito da temperatura não tem impacto significativo nas Equações (34)

e (35), uma simulação foi realizada com a Equação (33) considerando o efeito da temperatura

na corrente ISC. A Figura B 2 mostra a corrente de curto-circuito para quatro tecnologias de

módulos como uma função da irradiância total no plano e da temperatura do módulo. Esses

módulos têm potência semelhante. As diferentes inclinações devem-se ao coeficiente de

temperatura da corrente de curto-circuito: positivo para silício monocristalino, multicristalino

e amorfo (a-Si), e negativo para disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS). A irradiância total

menor para cada linha da tecnologia monocristalina (Figura. B. 2 (b)) é 3,2 % menor que o

máximo, para a tecnologia multicristalina é 2,6 %, para tecnologia de silício amorfo é 5,8 %, e

0,3 % para CIGS.

Figura B. 2 – Variação global da irradiância com a temperatura do módulo em diferentes correntes de
curto-circuito medidas (Eq. (33)). (a) Silício monocristalina (Jinko JKM250M-72B) e (b) silício
amorfo (Xunlight 36-264), (c) policristalino (Kyocera KD250GH–4FB2) e (d) módulos CIGS

(Miasole Flex-03 300W).
Corrente de curto-circuito (Jinko JKM250M-72B de 250 Wp; monocristalino)
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Corrente de curto-circuito (Xunlight 36-264 de 264 Wp; filme fino a-Si )
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Corrente de curto-circuito (Miasole; Flex-03 300W de 290 Wp filme fino CIGS)
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APÊNDICE C: Modelagem no Software PVsyst®

Near shadings, 3D construction

A modelagem com o software PVsyst (near shadings) requer uma representação 3D

completa do GFV. A Figura C.1 (b) exemplifica a cena do sombreamento 3D em PVsyst para o

padrão de sombreamento mostrado na Figura C1 (a), que corresponde ao caso da primeira linha

mostrado na Tabela 9. Figura. C.1 (c) mostra a representação 2D da cena 3D, obtida na

ferramenta PVsyst Module Layout na seção Electrical Shadings.

Figura C. 1 – Exemplo de perfil de sombreamento lançado sobre GFV: (a) Experimental (b) PVsyst
(construção de cena de sombreamento) (c) PVsyst (Definições de layout de módulo em áreas sensíveis

de sombreamento 2D)

Experimental
Simulated

(“Shading scene construction”)
Simulated

(“Definitions of Module Layout on 2D-shading sensitive areas”)

(a) (b) (c)
Depois de definir a cena de sombreamento, a curva IV completa do GFV pode ser plotada

para condições não sombreadas e sombreadas. Na Figura. C.2 é possível ver o efeito da sombra

Shadow

Shadow

Shadow
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retangular do objeto na curva IV do GFV (verde), enquanto a curva IV azul representa um

cenário sem sombra.

Figura C. 2 – Curva IV resultante da simulação PVsyst – “In shadings”.

Os resultados de redução de potência considerando todas as configurações experimentais

apresentadas na Tabela 9 são mostrados na Figura. 65. A maior diferença entre os dados de

PMP simulados e medidos foi observada no cenário mostrado na linha 18 da Tabela 9, e a com

configuração que corresponde a ele. O cenário é mostrado na Figura C.3, tanto para casos

experimentais quanto para simulados.

Figura C. 3 – Perfil de sombreamento lançado sobre GFV (experimental) e simulado com o PVsyst
(construção da cena de sombreamento) do ponto com maior desvio do real na Figura 65.

Experimental



164

Simulated (“Shading scene construction”)

A Figura C.4 mostra a curva IV obtida em PVsyst para a cena mostrada na Figura C.3.
Figura C. 4 – Curva IV da simulação dos GFV sombreada do ponto com o desvio mais significativo

dos dados medidos.

Uma das dificuldades na modelagem do sombreamento é determinar G somb. Em todas as

simulações, esta parte da curva IV correspondente ao sombreamento não muda

significativamente, mesmo que haja uma mudança na forma e nas dimensões da sombra. De

acordo com o PVsyst (Documentação de ajuda do PVsyst 7.2, 2021): as perdas elétricas se

aplicam apenas a uma componente da irradiância. A irradiância difusa vem de todas as direções
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do céu. As heterogeneidades de irradiância não são suficientes para criar perdas significativas

de descasamento (de forma que esse trabalho não tem meios para avaliá-las).

As curvas IV (medidas e simuladas) são mostradas na Figura C.5. O cálculo do PVsyst 7.2

reduz a corrente ISC somb. para 0,511 (A), enquanto na curva IV medida a corrente é reduzida

para 4,63 (A). Essa disparidade faz com que o ponto PMPL se afaste do ponto medido.

Figura C. 5 – Curva IV resultante da simulação realizada versus curva IV experimental
GFV 2 medido (sombreado) GFV 1 medido (sem sombra)
PVsyst (sombra resultante -"Near shadings") PVsyst (sem sombreamento -"Near shadings")
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Figura C. 6 – Curva PV resultante da simulação realizada versus curva PV experimental.
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Outra dificuldade observada no PVsyst consiste na necessidade de modelar o objeto que

gera a sombra. Um exemplo de sombreamento complexo é mostrado na Figura C.7 (a).

Conforme mostrado na Figura C.7 (b), a modelagem 3D do PVsyst está longe da situação real

de sombreamento.

Figura C. 7 – Sombreamento complexo versus modelagem 3D. (a) Árvore sombreando a superfície
do GFV e (b) PVsyst (construção da cena de sombreamento)

GFV 1

GFV 2

GFV 1

GFV 2

GFV 1

GFV 2

(a)

GFV 2

Além disso, a redução da irradiância resultante de diferentes obstáculos é a mesma. Isso

pode ser visto na Figura C.8. Nesta cena, diferentes níveis de sombreamento espalhados pelo

GFV são modelados. Na curva IV resultante (Figura C.8 (c)), um único nível de sombreamento

é observado para todas as regiões sombreadas de forma diferente.

GFV 2 GFV 1
sombrasombrasombrasombrasombra

sombrasombrasombra

sombra
sombrasombra

Árvore

sombra

(b)



167

Árvores

sombra sombra
sombra sombra

Figura C. 8 – Diferentes obstáculos de sombreamento produzem sempre a mesma modelagem G somb.

3D. (b) PVsyst (construção da cena de sombreamento - vista oeste) e (c) PVsyst (construção da cena de
sombreamento - vista norte)

(a) (b)

(c)Electrial tool box

Uma forma de ter resultados mais consistentes é usar a Electrial Tool Box. A Figura. C.9

mostra os dois passos necessários para simular o sombreamento parcial na ferramenta “Electrial

Tool Box” e a curva IV obtida.

Figura C. 9 – Visão geral da composição da ferramenta “Electrial Tool Box”.
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Passo 1

Passo 2
Dados medidos (ver Tabela 9)

Resultado
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Observa-se que a Electrial Tool Box possui uma entrada de taxa de sombreamento que

permite ao usuário do software considerar a irradiância medida na área sombreada e encontrar

resultados mais confiáveis. Para melhor compreensão, as curvas de potência são mostradas na

Figura C.10, onde PMPL e PMPG são indicados. Existe uma grande proximidade entre o PMPL

e o PMPG medidos e os valores calculados pelo PVsyst.

Figura C. 10 – Curva PV resultante da simulação realizada versus curva PV experimental

A desvantagem desta ferramenta é que ela não permite mais de um nível de sombreamento

no plano do GFV.
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